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J žvelgti Dievo 
Betliejaus ėdžiose

Nemarioji laisvė
Kristaus atneštoji širdies laisvė yra nepavergiama

Kun, prof. ANTANAS RUBŠYS

Tikime Dievą, — vieną ir tri- 
asmenį, visagalį ir mylintį, tei
singą ir atleidžiantį; tikime, 
kad jis yra Kūrėjas-Tėvas, At- 
pirkėjas-Sūnus, Ramintojas- 
Šv. Dvasia. Dievą mums ap
reiškė “viengimis Sūnus — Die
vas, Tėvo prieglobstyje esan
tis” (Jn 1,18), tapdamas Žmo
gumi ir gyvendamas tarp mū
są.

Religijų istorija turi aibę 
pasakojimų apie nuostabius 
religinių sąjūdžių steigėjus. 
Svarbesnės religijos turi sa
vo šaknis kokiame nors steigė
juje. Steigėjui pripažįstama 
vaidmuo apreiškime tiesos, 
kuri yra tos religijos šerdimi. 
Taigi steigėjas yra istorinė 
religijos ištaka.

Nenuostabu, kad religija, 
turinti šaknis istoriniame 
steigėjuje, rūpinasi iškelti 
savitumą ir steigėjo asmeny
bės, ir jo apreikštos tiesos. 
Steigėjo savitumo iškėlimas 
skiriasi įžvalgomis. Kai ku
rios religijos moko, kad reli
ginis steigėjo išgyvenimas yra 
religinio išgyvenimo modelis 
visiems jų sekėjams.

Tai labai ryšku pirmykščia
me budizme. Čia Sidartos Gau- 
tamos, budizmo steigėjo, nirva
nos — apšvietos išgyvenimas 
(užgesinimas noro būti ir turė
ti) buvo budistų tikslas. Isla
me Mahometo pasidavimas Al- 
lachui, o ne Mahometas yra re
liginio išgyvenimo modelis.

Judaizmo kraityje Mozė už
ima svarbų vaidmenį. Mozė iš
gyveno Dievą “akis į akį” (įst 
34,10-11). Apie jį sukurta daug 
legendų. Teigiama, kad jis ne
mirė, bet buvo paimtas į dan
gų. Tačiau ir judaizme Mozės 
tikėjimas Dievu, o ne Mozė yra 
religinio išgyvenimo mode
lis.

Krikščionybė yra perdėm 
savita. Čia pabrėžiama ne tik 
steigėjo išgyvenimas, bet ir 
pats steigėjas. Krikščionybė 
skelbia Jėzų, “Žmogumi tapu
sį Dievą” (Jn 1,14), įvardinda
ma Dievą Betliejaus ėdžiose. 
Ir išminčiai iš Rytų, žvaigždės 
vedami, ir piemenėliai, ange
lų apšviesti, rado “Kūdikį” 
(Mt 2,9-11; Lk 2,8-12), bet įvar
dino jį “turėjusiu gimti Mesi
ju” (Mt 2,4) ir “Išganytojumi” 
(Lk2,ll).

“O kuo jūs mane laikote?” — 
buvo paties Jėzaus klausimas 
savo mokiniams (Mk 8,29). Visa 
krikščionybės istorija liudija 
šį klausimą nuolat likus pa
grindiniu krikščionių klausi
mu.

KAS JĖZUS YRA IŠ TIKRO?
Pirmosios aštuoniolika ket

virtosios evangelijos eilutės 
yra vienos reikšmingiausių 
visame Naujajame Testamen
te. Įprasta jas vadinti Evan
gelijos pagal Joną prologu (Jn 
1,1-18). Jos yra skaitomos Ka
lėdų dieną šv. Mišiose, nes turi 
gilias šaknis Senajame Testa
mente ir atspindi pirmykštės 
Bendrijos savimonę bei likimi- 
nius žmogaus klausimus. Skai
tydamas Jono prologą, junti, 
kad evangelijos autorius ne
gyveno atskiroje saloje, bet 
įvardino Dievą Jėzuje iš Naza
reto veržliame pasaulyje, ku
ris alsavo ir gyveno Dievo jieš- 
kojimu.

Jėzaus gimimas evangelistui 
Jonui, Dievo Sūnaus tapimas 
Žmogumi, atspindi dangų, ku
ris veržte veržiasi į žemę ir 
sklydi tikėjimo nuostaba. Pro
logą galime vadinti Evangeli
jos pagal Joną deimantu.

Jono evangelijos simbolis 
yra erelis. Simbolio pagrin
das — prologo eilutės. Jos ve
da į dangaus ir amžinybės pa
slaptis. Be to, jos yra iškili 
uvertiūra, kuri supažindina su 
visos evangelijos šerdimi — 
Dievo Žodžiu, kuris tapo Žmo
gumi. Amžinasis Dievo užmo
jis išganyti tapo istorine tik
rove, kai Žmogumi tapęs Dievo 
sūnus, gyveno tarp mūsų. Pro
logo žodynas atspindi religi
nės pasaulėjautos ir galvose
nos ryšius su helenistiniu pa
sauliu, kuriame gyveno įkvėp
tasis evangelijos autorius.

Matas ir Lukas, kiekvienas 
savitu būdu, pateikia tikėji
mui pasakojimą apie Jėzaus 
gimimą Betliejuje ir genea
logiją. Skaitydami Joną, ne
randame nei pasakojimo apie 
pradėjimą iš Mergelės, nei 
apie gimimą, nei genealogijos. 
“Pradžioje buvo Žodis” (Jn 1,1). 
Jono pasakojimo scena apie 
Jėzų yra visata. Dėmesys sutel
kiamas į Žodį ir jo vaidmenį. 
Žodis yra su Dievu pradžioje, 
dalyvauja kūrime, tampa Žmo
gumi. Matas ir Lukas pabrėžia 
Dievo vaidmenį Jėzaus pradė
jime ir gimime, o Jonas — jo 
amžinąjį būvį. Jėzus, pagal Jo
ną, negimė, jis visuomet bu
vo! Jėzus yra įsikūnijęs am
žinojo Žodžio apreiškimas. 
Taigi ketvirtoji evangelija 
prasideda su galimai iškiliau
siu pareiškimu apie Jėzaus 
asmenį — jo dievišką prigim
tį, įvardindama jį Dievu.

“Žodis”, graikiškai Logos, 
yra itin reikšmingas vardas, 
duodamas Jėzui prologe. Var
das “Žodis” yra reikšmingas ir 
Senajame Testamente, ir hele
nistinėje graikų kultūroje. 
Stoikams “žodis” — logos ma
žąja raide buvo kosminė 
mintis visatos centre, protu 
apčiuopiamas tikslingas dės
nis. Anot stoikų, tikslingoji 
visatos darna remiasi “žo
džiu”. Svarbu pabrėžti, kad 
stoikams “Žodis” buvo tik pro
tu pažįstama visatos darnos 
šerdis, o ne asmeninė būtybė. 
Judaizmas “žodžiui” — hebra- 
iškai dabar — davė iškilią 
prasmę. Pradžios knygoje ra
šoma, kad visata buvo sukurta 
žodžiu. Visa kūrinija atsira
do Dievui ištarus “Tebūnie!” 
(Pr 1,1-2,4a). Ryšys tarp Kūrėjo 
ir kūrinio Šv. Rašte yra Dievo 
tariamas žodis, šaukiantis iš 
nebūties į būtį: “Būk-Tapk!” 
Hebraiškasis dabar—lietuviš
kai žodis — nereiškia vien tik 
garsų junginio su prasme, bet 
ir įvardina patį daiktą ar as
menį — yra pats daiktas ar as
muo. “Tėve mūsų” malda turi 
prašymą “Teesie šventas Tavo 
vardas!” Žodžiu “vardas” įvar
dinama pats Dievas.

SENAJAME TESTAMENTE
Dievo žodis Senajame Tes

tamente yra veiksmingas ir al
suoja galybe visatos kūrime, 
apreiškimo davime ant Sina
jaus kalno ir pranašų iššūkyje 
apsispręsti už Dievo užmojį 
dabarties raizgyne. Dešimt įsa
kymų yra Dievo žodžiai, kurie 
veiksmingai prašnekina žmo
gaus sąžinę. Pranašų žodis iš 
Dievo veiksmingai šaukia į 
nuosprendį už Dievo ateitį da
barties vingiuose.

Išminties sąjūdis ir raštija 
Senojo Testamento raidoje 
žodžiui davė dar gilesnę 
prasmę. Išminties sąjūdis ir 
raštija atspindi žmogaus pa
stangas būti darnoje su savimi 
pačiu margame pasaulyje. Žo
džiu įvardindamas daiktus ir 
visatą, žmogus apvaldo — įvar-

“Stai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė 
Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas" (Lk 2, 10-11) Iliustracija - dail. Snaigės Šileikienės

dinimu prisijaukina aplinką ir 
tampa kultūros bei civilizaci
jos kūrėju.

Išminties sąjūdis ir raštija 
reiškėsi dviem kryptimis. Vie
na jų teigė, kad gyvenimas yra 
dėsningas, nes turi logiką — 
du plius du yra keturi! Pažink 
gyvenimo logiką — gamtos, vi
suomenės ir žmogaus mintiji
mo dėsningumą, rasi prasmę ir 
būsi sėkmingas. Kita jų krei
pė dėmesį į žmogaus nerimą. 
Gyvenimas yra daugiau negu 
logika, nes užuot laukto dės
ningumo gamtoje, visuomenė
je, mintijime susiduriama su 
nelauktu nedėsningumu—tra
gedija. Gyvenimas yra daugiau 
negu logika!

Išmintis, pagal Senąjį Testa
mentą, turi vaidmenį visatos 
kūrime (žr. Pat 8,22-31). Išmin
tis buvo suasmeninta, aprašyta 
kaip nuostabi Moteris (žr. Pat 
8,1-21; 9,1-11). Tačiau mono
teizmas neleido duoti Išmin
čiai atskirą nuo Dievo būvį. 
Tik vėliau, jau graikų mintiji
mo įtakoje, pradėta išmintį 

sutapatinti su žodžiu. Sena
jame Testamente Dievo žodis 
buvo ne tik visagalis kūrimo 
veiksnys, bet ir įrankis, kuriuo 
Dievas apreiškė pasauliui sa
vo istorinį užmojį.

NAUJAJAME TESTAMENTE
Jono prologo Žodis — Žodis 

didžiąja raide — yra savitas 
negirdėtu naujumu. Čia Žodis 
— amžinasis Tėvo Sūnus su
tapatinamas su Jėzumi, isto
riniu asmeniu iš Nazareto. 
Jonui evangelistui Žodis nė
ra beasmenė kosminė mintis 
visatos centre, bet Asmuo, ku
rio veidas matytas ir pažįsta
mas, nes sutiktas istorinio Jė
zaus gyvenime ir veikloje:

Buvo pradžioje. Buvo pas Dievą. 
Buvo Dievas. Buvo kūrinio veiks
nys. Buvo gyvybė, kuri buvo žmo
nių šviesa (Jonas Krikštytojas ne
buvo žmonių šviesa). Buvo pasau
lyje, bet nepažintas. Buvo nepriim
tas. Buvo galia tapti Dievo vaikais. 
TAPO ŽMOGUMI IK BUVO TARP 
MŪSŲ. Apreiškė Šlovę. Buvo vien
gimis Sūnus (Jonas Krikštytojas 
jj liudijo). Buvo malonės ir tiesos 

pilnatvė. Buvo pranašesnis už Mo
zę. Apreiškė nuostabiu būdu Dievą.

Eilutė “Tapo Žmogumi ir bu
vo tarp mūsų” yra prologo šer
dis.

TIKĖJIMAS IR 1986 METŲ 
KALĖDOS

Jėzus yra Dievo Žodis, amži
nas kaip ir pats Dievas, nes yra 
Dievas. Evangelistas, rašyda
mas “Pradžioje”, pakviečia at
pažinti, kad Kristus, aprašo
mas kūrime, yra naujojo kū
rimo pagrindas. Taigi pasako
jimas apie Jėzų yra be galo 
svarbus, — pasakojama apie 
atkūrimą, pirmosios kūrinijos 
permainą, kurią galima su
prasti tik pradinio chaoso ap
valdymo fone. Klausimas “Kas 
Jėzus yra iš tikro?” susilieja 
su klausimu “Kuo Jėzus yra iš 
tikro?” Jėzus yra Žodis, per 
kurį Dievas sukūrė visa, kas 
yra (Jn 1,3).

Taigi pasakojimas apie Jėzų 
nėra vien tik apie asmenį, ku
ris yra žmonių Atkūrimo pa-

(Nukelta i 3-čią psl.)

Kalėdų šventėje išgirstame 
Luko Evangelijos žodžius: “Ne
bijokite! Štai aš skelbiu jums 
didį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai. Šiandien Dovydo mies
te jums gimė Išganytojas. Jis 
yra Viešpats Mesijas” (Lk 2,11).

Šis pranešimas buvo ištartas 
prieš beveik du tūkstančius 
metų. Jis kvietė visą tautą ir 
visą žmoniją džiaugtis nepa
prastu įvykiu, būtent Išgany
tojo Kristaus atėjimu pasau
lin, kuris Jo laukė tūkstančius 
metų. Tą patį kvietimą girdi
me ir šiais metais. Bet ar tas 
džiaugsmas liečia ir mus gyve
namoje dabartyje? Juk mus 
nuo Kristaus gimimo skiria 
ilgi šimtmečiai!

Pažvelgę į minėto kvietimo 
prasmę, aiškiai matome, kad 
anas praeities džiaugsmas yra 
kartu ir mūsų dabarties 
džiaugsmas. Kristaus gimimas 
nėra vien istorinis įvykis, 
egzistuojantis tiktai istorijos 
knygose. Tai kartu ir dvasinio 
pobūdžio faktas, giliai palie
čiantis visų mūsų gyvenimą.

Visų pirma Kristaus gimi
mas yra žmogų išlaisvinantis 
įvykis. Nuo pirmųjų savo eg
zistencijos dienų žmogus, besi
gėrėdamas plačia savo laisve, 
prarado jos pilnatvę ir pateko 
nuodėmės vergijon. Jo turėtoji 
laisvė susiaurėjo, susilpnėjo, 
iškrypo iš dieviškojo kelio ir 
pasuko blogio linkme. Žmo
gaus gyvenimas nebeturėjo 
pirmykščio spindesio ir pate
ko į dvasinę tamsą, kurioje 
vyravo blogis, pavergiantis 
žmogų, darantis jį belaisviu. 
Tokioje dvasinėje tamsoje 
žmogus negalėjo pasiekti gė
rio aukštumų, nes nematė nei 
tikrosios gyvenimo krypties, 
nei prasmės.

Tokia buvo visa prieškris- 
tinė epocha. Ilgus šimtmečius 
žmonės ilgėjosi šviesos ir nau
jo kelio, kuris galėtų vesti į 
tikrąją gyvenimo prasmę. Net 
šviesiausi anos eros žmonės 
tai ryškiai jautė ir ilgėjosi 
naujo dvasinio proveržio.

Deja, nė vienas anos eros 
žmogus, net ir šviesiausias, 
negalėjo tokio proveržio rasti, 
nes vergija buvo gili, turinti 
savo šaknis pradiniame Dievo-
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žiugių Kristaus gimimo švenčių 

ir Dievo palaimos kupinų 1987

metų visiems tautiečiams linki -
“Tėviškės žiburiai ”

Kūrėjo bei Jo artumos panei
gime. Reikėjo dieviškos inicia
tyvos prarastai žmogaus lais
vei atgauti ir kartu naujo žmo
gaus bendradarbiavimo.

Tokia dieviška iniciatyva, 
suderinta su žmogiškąja pri
gimtimi, atėjo su Kristaus gi
mimu. Kristus savo gyvenimu, 
kančia ir mirtimi atstatė pra
rastąją žmogaus laisvės pil
natvę, vėl suartino jį su Die- 
vu-Kūrėju, išvadavo iš slegian
čios blogio vergijos ir atsklei
dė naują gyvenimo kelią, ve
dantį į tikrąją prasmę. Tai ir 
yra tas didis džiaugsmas, apie 
kurį kalba Evangelija.

Žvelgdami į tą Kristaus at
neštą džiaugsmą ir išlaisvini
mą, šiandieną klausiame save, 
ar jis yra gyvas mūsų širdyse? 
Kaip ir kiekvienas laimėjimas, 
taip ir šis gali būti aptemdy
tas gyvenimo šešėlių, atgautoji 
laisvė panaudota blogiem tiks
lam. Dėl to reikia mums nuolat 
budėti, kad Kristaus atneštoji 
laisvė, kaip didis žmogaus lai
mėjimas, netaptų nauju pralai
mėjimu. Savo budėjimu ir su 
Dievo palaima galime išsaugo
ti savo širdyse laimėtas dva
sines vertybes.

Naujoji Kristaus atnešta 
laisvė, įdiegta tikinčio žmo
gaus širdyje, yra jo širdies 
laisvė. Ir jeigu ji nesunyksta 
žmogaus viduje, niekas negali 
jos pavergti. Dėl to giliai ti
kintis žmogus jaučiasi laisvas 
ir kalėjime, ir priverstinio 
darbo stovykloje, ir psichia
trinėje ligoninėje, ir mokyk
loje, ir teismo salėje, ir bet 
kokioje prievartinėje santvar
koje.

Dievo karalystė, kuri glūdi 
giliai žmogaus širdyje, negali 
būti pavergta jokios fizinės 
jėgos. Taip pat ji negali būti 
nė sunaikinta. Sunaikintas 
gali būti tiktai žmogaus kūnas, 
bet ne jame glūdinti Dievo ka
ralystė, kuri kartu yra ir gel
minė žmogaus laisvė. Dėl to ir 
kalėdinis džiaugsmas, susijęs 
su Kristaus gimimu, yra gali
mas ir sunkiose gyvenimo sąly
gose, nes jame švyti ateities 
viltis bei išlaisvinimas, atė
jęs pasaulin su Betliejaus 
žvaigžde. Pr. G.
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ristaus
gimimo

šventė

skelbianti ramybę geros valios žmonėms, 
teprimena mums, kad pavergtoje Lietuvoje 
tebevyksta kova už tikėjimo ir tautos laisvę. 
Tesustiprina ši šventė ir laisvųjų tautiečių 
ryžtų dalyvauti toje kovoje, kad 1987-tieji - 
Lietuvos krikščionybės sukakties metai būtų 
tvirtas žingsnis į laisvės ir taikos pergalę. Visus 
telydi šventės džiaugsmas ir viltis.

KANADOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ CENTRAS
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SI

ristaus 
gimimo 
švenčių 
proga

siunčiame nuoširdžius sveikinimus broliam 
kunigam, seselėm, visiem tautiečiam išeivi
joje ir pavergtoje Lietuvoje, ypač tiem, ku
rie kenčia kalėjimuose, lageriuose, psichiatri
nėse ligoninėse bei kitur. Meldžiame jiems 
ištvermės ir laisvės, o išeivijai - atnaujinto 
ryžto pavergtos Lietuvos laisvinime. Betlie
jaus žvaigždė tenušviečia visų mūsų ateities 
kelius, o 
sukakties 
viltį!

1987-tieji - Lietuvos krikščionybės 
metai testiprina mūsų tikėjimu ir

Pasaulio ir Kanados lietuvių 
katalikų kunigų vienybės valdyba

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga 
SVEIKINAME

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Tautos 
fondo vadovybes, Tautos fondo darbuotojus bei visus 
aukotojus, KLB krašto ir apylinkių valdybas, organiza
cijas bei visus lietuvius išeivijoje.

Siunčiame nuoširdžius švenčių linkėjimus mūsų bro
liams ir sesėms pavergtoje Tėvynėje. Tyliąją Kūčių naktį 
nepalikime jų vienų, tieskime jiems meilės bei pagalbos 
ranką, kad vėl mūsų tėvynėje šv. Kalėdų rytą skambėtų 
laisvės varpai, kad 1987 metai atneštų mums visiems 
vieningo darbo ryžtą nepriklausomai Lietuvai atstatyti.

Linkime visiems geros sveikatos ir Dievo palaimos 
bei sėkmės dirbantiems.

Tautos fondo atstovybė Kanadoje, 
Stoney Creek, Ontario

Ėmė dulkti lietus, o ji netu
rėjo lietsargio. Popieriaus 
fabrikas ką tik paleido vieną 
pamainą darbininkų: pro du
ris plūdo žmonės. Veronika 
pasitraukė į šalį, tvarkėsi, 
kol dar nišoje, po dangčiu. Iš
sitraukė suglamžytą skarelę, 
susisagstė megztinį, — šaltoka.

— Argi pėsčia? — klausė ją 
lietuviškai. Ji net krūptelė
jo. Buvo tai Pūkelienė, kuri 
dirbo kitame skyriuje.

— Imsiu autobusą. Pareinu, 
kai gražus oras, o dabar ma
tai .. .

— Ir aš tą patį imu, važiuo
sim drauge. Tai lėkim!

Veronika nelabai džiaugėsi: 
ta vis daug plepanti moterė
lė: “Tai žinai, tai žinai” ... 
Naujienų maišas ... O Veroni
ka nuo žmonių atitekusi.

Per lietų jos šlepsėjo gatve 
galvas įtraukusios, su švieso
mis automobiliai tutino, per- 
spėdami važiuotus ir pėsčius. 
Sustojus joms prie autobuso 
laukiančių suoliuko, Pūkelie
nė prapliupo:

— Tai žinai ... Tai žinai, 
tamstyte, bėgu ir bėgu, nėra 
galo ... Dabar, va, grįšiu, tai 
kandus-nekandus lėksiu pas 
Sliesoraičius berniuko prižiū
rėt ...

Veronika staigiai į ją atsi
gręžė ir nuleido galvą.

— A, teisybė! Tamsta irgi 
Sliesoraitienė ... Tai jau tas 
pats, buvusis, girdėjau . . . Gal 
nemalonu, kad užsiminiau? Pi
nigų reikia, tai ir einu kur tik 
paprašo. Tie mano vaikai, rei
kalų vis pilna ...

Veronika atsilošusi pažiū
rėjo į dangų:

— Lyg ir giedrijasi. Kas tie 
keli lašai? Aš gal geriau pės
čia ... — Ir ji nuėjo. Nerimas 
ją ginė. Jau prisiklausė Pūke
lienės apie jos vaikus, vaikai
čius, kaip jiems padeda, skoli
na, duoda ... Užtat ji skubri 
prie pakavimo linijos, nes jai 
moka už vienetus; laisvu laiku 
bėga prie ligonių, saugo vai
kus . . . Kad tik daugiau ... O 
Veronika nesiveržė į uždar
bius. Atlikdavo gerai darbą; 
savaitinės algelės, tvarkingai 
gyvenant, užteko. Kai teta jau 
mirusi, nėra su kuo pasidalin
ti, kam plėšytis?

Bet ne apie tai ji mąstė, ei
dama per lietų. Pūkelienės žo
džiai atvėrė jos žaizdą. Jau 
šešeri metai, kai ją paliko Apo
linaras Sliesoraitis, jos gra
žuolis, lepūnėlis vyras . . . Sto
vyklose sutiktas — kombinato
rius, dainininkas, šokėjas, puo
šeiva ... Visko jis turėjo, kai 
kiti šalo ir badavo; šiltas kam
bariukas, skanumynai, gera 
apranga ... Tiktai, kaip jis 
sakė, stigo “širdelės prie ša
lies”, geros virėjos, bastūno 
prižiūrėtojos ...

Niekad ji neužmiršo to vaka
ro — stovyklos šokių. Kaip ji 
ten pateko? Turbūt iš didelio 
nerimo ir vienišumo.

Išbėgo iš Lietuvos viena — 
taip jau susiklostė: iš didelio 
ūkio, nuo tėvų todėl, kad jie 
per laimę liko, o jos Petrelis, 
visa jų šeima, buvo išvežti į 
Sibirą. Jau ir vestuves buvo 
planavę, bet rusai suardė ... 
Po baisių bėgimo vargų stovyk
loje kiek atsigavo, bet širdyje 
buvo nykuma. Dar vis jieškojo 
Petro, gal... Bet viltys paga
liau išblėso.

Tą vakarą ją buvo apnikusi 
keista nuotaika, ir ji atsirado 
šokiuose. Ji ten pastebėjo Apo
linarą: gražus vyras. Veronika, 
sumitusi mergina, kurį laiką 
gedėjusi mylimojo, nejučiomis 
ėmė ilgėtis draugystės. Viena 
ir viena — net jos amžiaus mer
ginos nedomino. Jos turi ką 
nors, svajoja, kombinuoja. Ve
ronika — viena ir palaužta, 
baili svetimame krašte; bėg
dama nuo rusų, ji nė nepagalvo
jo, kaip bus sunku be tėviškės, 
be savųjų.

Apolinaras, kurį visos vadi
no Polium, buvo ją prie val
gyklos kartą užkalbinęs. Bet 
apie jį sukosi daug moteriš
kų, nors buvo kalbama, kad pa
likęs Lietuvoj žmoną ir duk
relę. Kaip ten bebūtų, Polius 
tą vakarą išvedė ją šokti. Ko
dėl ją? Dunksėjo širdis, buvo 
baugu ir džiugu. Jis ir iki jos 
kambario palydėjo, ir atsisvei
kindamas pabučiavo.

Negreit prie jo Veronika pri
prato. Kaip gražų sapną daž
nai prisimindavo Petrelį, jų 
svajotas vestuves ir bendrą 
gyvenimą gimtajame kaime. Ji 
vengdavo Apolinaro, bet ir la
bai pradėjo jo pasigesti. Sto
vyklos merginos jai pavydėjo. 

Jis gražiai šokdavo; vakarie
nei ateidamas svečiu, atsineš
davo skanumynų. Veronika ne
tingėdavo ir mokėdavo ska
niausius pietus ar gerą vaka
rienę paruošti. Po vienos va
karienės jis ir pasiliko ... Su
simetė paskui ir gyveno drau
ge. Dar gerai, kad neatsirado 
vaikų, o tai būtų buvę ... Bet. 
kai ji parašė tetai į Ameriką, 
kad norėtų tenai nuvykti, Po
lius ir užsimetė: girdi, susituo- 
kim, važiuosim į laimės šalį 
drauge, nesiskirsim. Kvailė 
buvo, kad juo patikėjo!

Nuo mažų dienų buvus pa
maldžia, Veronikai apsunko 
sąžinė, kai reikėjo apsispręsti: 
Polius, ar bažnyčia ir sakra
mentai ... Nes jis nesigynė, 
kad buvo vedęs. Bet, girdi, ten 
ėję žiaurūs fronto mūšiai, gal 
ji su dukrele jau žuvusios, kai 
jam, su reikalais į miestelį ant 
dviračio išsiruošus, pavykę 
išbėgti... Veronika verkė, 
galvojo ir pergalvojo, meldėsi; 
bet širdis ką kita diktavo . . . 
Jau ir metelių kraunasi, o ji 
— ne kokia gražuolė — ar pa
vyks kitą tokį šaunų vyrą at
rasti? Apolinaras ją tikino, 
kai tikrai sužinos apie žmo
nos žuvimą, gaus patvirtinimą 
iš tos parapijos, tai jie galės 
šventovėje susituokti... O jis 
mokėjo ne tik šokti, bet ir gra
žiai pakalbėti.

Jie susimetrikavo, jos teta 
atsiuntė abiem dokumentus, ir 
atvažiavo laimingi į Ameriką.

Veronika, apie tai galvoda
ma, visada sukanda dantis. Lai
mės šalis! Gražūs pažadai! 
Amerikos žemėje jų laimė ir 
pairo. Polius vis jieškojo 
“aukštos vietos”, esąs pamo
kytas ... O ji nusitvėrė darbe
lį popieriaus fabrike, kur ir 
dabar tebedirba. Jis pradėjo 
vienur, ne, įsispraudė “įstai
gos prižiūrėtoju” (iš tikro sar
gu, bet mėgo pasigirt), iš ten 
atleido. .

Ir jai nęt dabdr, sulytai ir 
pavargusiai artėjant į namus, 
šiltai dunksėjo širdis: rodos, 
skuba jam gaminti pietus, ras 
jį beskaitant laikraštį... O 
jau šešeri metai viena! Jos 
meilė ir gerumas, tvarkingu
mas buvo jakn tik lig laiko . 
Amerikoj'Poliui prireikė tur
tų, lengvo gyvenimo.

Tada ji taip nenorėjo eit į 
tuos šokius ... Polius išsitem
pė, o šokdino kitas... Ir pasi
taikė jam pašokdinti senųjų 
lietuvių fabrikanto dukterį — 
negražią, bet jauną, sako, karš
tą .. . Nuo to ir prasidėjo. 
Tada jis jau dingdavo vaka
rais. O per pusmetį — ir skyry
bos. Kaip ji galėjo nesutikti, 
nepasirašyti? Vis tiek jau gy
venimo nebebuvo. Širdis ver
kė, o protas ką kita sakė: vyro 
per prievartą neišlaikysi . . . 
Ji — ūkininkų duktė, tai ir pa
klausė proto: atleido jį nuo tų 
“pavadžių” (taip jis ir išsireiš
kė). O jis, begėdis, kažkokį laiš
kelį iš Lietuvos gavęs, esą jo- 
žmona mirusi, tai iškėlė sau 
vestuves po jungtuvių švento
vėje, šimtai svečių, jaunoji — 
baltai. . .

Veronika ir pasiliko už tvo
ros. Pabuvusi tarnaite, sugu
love, jam keletą mėnesių gera 
ir paranki, dabar nebereika
linga ... Ji net nugirdo iš 
draugų, kad Polius juokauda
mas pasakęs:

— Vera? Aha, nebloga mote
ris .. . Turėjo čia tetą, tai man 
ji buvo kaip bilietas į Ameri
ką ...

O čia (per šokius) tapo tur
tingu. Jo Karolina — vienturtė, 
tai fabrikantas visa jai ir žen
tui užrašęs. Dabar Polius — 
oho! Fabriko vedėjas, važinėja 
brangiu automobiliu, žmona 
nedirba, dar ateinančią tar
naitę turi... O kai ponai pa
silinksmint važiuoja, tai da
bar ir Pūkelienę paprašo prie 
berniuko.

Kitą rytą vėl susitiko bend
radarbę autobuse. Nužvelgė 
ją ir sako:

— Tai žinotum... Bet, man 
regis, liūdna esi? A, tai gal dėl 
vyro... Suprantu tavo užgau
tą širdį, bet jie malonūs žmo
nės, atleisk jiems!

— Ji man tai nieko . . . Gal 
tik neturėjo vilioti vedusio. 
Bet, kai pagalvoju, ir aš stovyk
loj ne prie tokio prilipau . . . 
Pradžioje gal abi to nežino
jom.

— O kad visko yra ... Kad ži
notum, duktė mano — už naš
lio, sūnus vedęs divorsuotą .. . 
Ir daryk tu ką! — Pūkelienė 
kalbėjo apie savus.

Veronika nuleido galvą. Be
pigu jai sakyti atleisk! Poliui 
atleisti ji negali. Sujaukė jos 
gyvenimą: kelinti metai be 
bažnyčios, nebeina sakramen
tų .. . Lyg nujausdama jos min
tis, Pūkelienė pakartojo:

— Atleisk jam! Nagi, kalbi 
poterius, “Tėve mūsų ... At
leisk, kaip aš .. .”

— Taip, kalbu, poterius! — 
Veronika nekantriai ją per
traukė. — Kas iš to?

Ir vis dėlto Pūkelienės žo
džius ji pergalvojo. Visą sa
vaitgalį tvarkėsi namie, brau
kė dulkes, šveitė, valė .. . Vi
sas jos gyvenimas buvo pridul
kėjęs.

Besišvarindama persišaldė, 
ėmė skaudėti gerklę. Net porą 
dienų į darbą negalėjo nueiti. 
Taip, gulėdama su temperatū
ra, ji vėl prisiminė Pūkelie
nės žodžius apie maldą ir atlei
dimą. Pagal širdies dunksėji
mo taktą ėmė kalbėti “Tėve 
mūsų ... Ir atleisk mūsų kal
tes, kaip ir mes atleidžia
me . ..”

Ne, jai maldos mintys nesi
rišo. Mūsų kaltes? Kokios jos 
kaltės, ką ji padarė? Į bažny
čią nebėjo, išpažinties? Bet 
visa tai — per Apolinarą! Jis 
ją išvedė lyg į mišką ii- paklai
dino. Kokios gi jos kaltės? Kad 
pamilo žmogų, vyrą, kad su juo 
ištikimai gyveno, dirbo, sten
gėsi . . . Net ir melsdavosi, kaip 
motinos buvo išmokyta, tik į 
šventovę nebėjo. Polius pats 
nėjo, atkalbino ir ją; girdi, ko
kia prasmė?

— Mes vis tiek kaip paleistu
viai gyvenam, tai kam bažny
čia? — erzino.

O dabar jo vedybos tikros, 
sūnus pakrikštytas, jis pats — 
geras aukotojas, turbūt ir sak
ramentų eina... Jis išteisin
tas, o ji? Kodėl ji kalta, jei 
Polius buvo neištikimas? Jis 
prisiviliojo, melavo, apgavo ir 
paliko ją be priežasties. Ne, 
to ji negalėjo atleisti!

Ar ji pavydėjo tai kitai? Gal 
ir taip, bet ji širdo ant jo, to 
praėjūno, garbėtroškos, gobšo 
ir apgaviko .. . Jis dabar viską 
turi: šeimą, namus, turtus, lai
mę, ramybę ... o ji nieko ne
turi!

Ir pasveikusi, jau dirbda
ma fabrike, vis būdavo užsigal
vojusi; bet vengė susitikti Pū
kelienę. Kas iš jos šnektų? “At
leisk”. Gera pasakyti...

Vieną šaltą, giedrą dieną ji 
sėdo po darbo į autobusą ir nu
važiavo į tą rajoną, kur Slie- 
soraičių namai. Aukotojų sąra
še laikraštyje buvo jo adresas, 
kurį nusirašė.

Vaje, vaje! Išlipusi stebė
josi, grožėjosi. Tai ne jos gat
velė, kur šunys ir katės tampo
si kaulus, kur mėsinė ir netvar
kingas šeimininkas. Tai ne 
kaip jos gatvelė — be medžių, 
gėlių, išklypusiais šaligat
viais ... Čia buvo alėja, bul
varas, ne gatvė! Tiesi, pilna 
medžių, rami; žmonių nesima
tė, tik automobiliai prašliauž
davo ir įsukdavo į platų, asfal
tuotą įvažiavimą prie namo ar 
tiesiai į garažą. Ji praėjo gal
vą nuleidusi, kad jos nepama
tytų, neatpažintų. O gal ir pa
žinęs tas išpuikėlis pravažiuo
tų, nė nesustojęs.

Netoli parkas, tai ji ten il
gai pasėdėjo. Permąstę savo 
gyvenimo su Apolinaru metus 
ir šiuos — be jo. Kodėl negali 
jo pamiršti, kaip jis ją pali
ko ir užmiršo?

Iš toli dar dunkstelėjo šir
dyje Petrelio prisiminimas. 
Gal jis dar gyvas? Gal jos tebe
laukia? O gal jo kauleliai Sibi
ro sniegynuose, kaip rašo lie
tuvių spauda apie tremtinius? 
Anksčiau ji melsdavosi už Pet
rą — mirusį, ne už gyvą. Gal jos 
sąžinė jį “numarino”? Polius 
pakeitė jo gražų atminimą? 
Dabar, kai ji taip vieniša, 
dažniau galvoja ir meldžiasi 
už jį — gyvą ... Gal Petras 
vedęs, šeimos tėvas, pluša sa
vo sklype, ar mieste darbuoja
si? Kad ir taip, ji troško, lin
kėjo Petrui tik gero.

Kai pastebėjo prietemą, ji 
greit paliko parką, ta pačia 
gatve pėstino autobuso link. 
Lėtai praėjo pro Sliesoraičių 
namus. Prie garažo stovėjo di
delis automobilis, namo langai 
apšviesti — kaip ten jauku ir 
gražu! Tai jos Polius, buvęs 
vyras, šokėjas, pokštinin
kas... Jam gera, užsitikrinęs 
rytdieną turtais, augina savo 
atžalą, turtų paveldėtoją ... 
Jis viską turi! Ir jo žmona Ka
rolina, kurią poniškai Lina va-

(Nukeltą į 3-čią psl.)

Kanada
Ministeris pirmininkas

Milu ir vaikai drauge su manimi siunčiame "Tėviškės 
/ 1 žiburių” skaitytojams ir darbuotojams džiugių šven
čių linkėjimus.

Gausios šventinės iškilmės bei dpeigos visoje Kanado
je reiškia taikos ir džiaugsmo metų.

Jungtinės Tautos, skelbdamos 1986-sius Tarptautiniais 
taikos metais, kviečia kiekvienų mūsų, kaip asmenis ir pa
saulio bendruomenės piliečius, dirbti taikai. Šis šventinis 
metas teikia kanadiečiams progų stabtelti ir prisiminti sa- 
vųjį kraštų, nevarginamų nei karo, nei pilietinio sankirčio.

Esame ateivių tauta. Ištisos žmonių kartos iš daugelio 
šalių atvyko į šį kraštų pradėti naujo gyvenimo - jieškoti 
taikos bei laisvės, kurios neturėjo kitur. Kanadoje jie su
darė visuomenę, kuri vertina daugiakultūrį paveldu, atsi
spindintį iškilmių įvairovėje šiuo švenčių metm

Tegu kiekvienas jūsų pajunta šių specialių švenčių 
meto nuotaikų. Viliuosi, kad taika, sveikata ir laimė lydės 
jus, jūsų šeimas, jūsų draugus ir jūsų bendruomenę atei
nančiais metais.

Ottawa iRp'? / f
1986 vty I
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2 Sveikina Ontario ministerial
MALONŪS DRA UGAI,
Džiaugiamės turėdami progų išreikšti nuoširdžius šio 
sezono sveikinimus "Tėviškės žiburių" darbuotojams 
ir skaitytojams.

Baigiantis šiems metams, mūsų mintys krypsta į 
dalykus, už kuriuos turime būti dėkingi. O tokių daly
kų yra daug.

Praėjusiais metais mes buvome jūsų svečiais festi
valiuose, parodose ir konferencijose. Mes ten matė
me, kiek daug laiko, energijos bei rūpesčių įdėta, kad 
Ontario provincija būtų visų namais, t.y. vieta, kur 
visi patiria gerų valių ir pagarbų.

Kaip Ontario ministerial, esame įpareigoti dirbti 
bei siekti, kad visų pilnos ir lygiateisės pilietybės 
idealas būtų įgyvendintas.

Savo kelionėse po provincijų esame patyrę, kad 
tokie žmonės kaip jūs galite tai padaryti.

Mes linkime jums džiugių ir sveikų švenčių.
Nuoširdžiai jūsų -

Lily Munro, Tony Ruprech t,
ministerė ministeris be portfolio
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S v. Kalėdų ir Naujųjų 1987-jų metų 
proga Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina 
pasaulyje išsisklaidžiusius lietuvius, linkėdama kiekvie
no asmeniškų ir mūsų visų bendrų tautinių troškimų iš
sipildymo.

Dėkojame viso pasaulio lietuviams, kurie praėju
siais metais vienu ar kitu būdu parėmė PLB valdybos 
darbus, o ypatingai tiems, kurie savo dosnumu prisidėjo 
prie lietuvybės švyturio laisvajame pasaulyje - Litua
nistikos katedros - įsteigimo.

Ateinančiais metais viso pasaulio lietuviai iškilmin
gai minėsime 600 metų Lietuvos krikščionybės jubiliejų, 
o gale 1987-ųjų mūsų jaunimas rinksis Australijoje VI- 
ajam Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui.

Tačiau, kaip visada, didysis mūsų dėmesys ateinan
čiais metais turi būti nukreiptas į Lietuvę - okupuotų 
ir vargstančių, bet dirbančių ir kovojančių. Tegul mūsų, 
išeivių, kuklios pastangos jungiasi su brolių ir sesių dar
bais tėvynėje, kad bendrai dirbdami greičiau sulauktu
me Lietuvos laisvės ryto.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

Vytautas Kamantas Tomas Remeikis
Rimantas Dirvonis Birutė Jasaitienė
Stasys Jokubauskas Raimundas Kudukis
Milda Lenkauskienė Gintaras Grušas
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Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų
proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

visus Kanados lietuvius, krašto tarybos atstovus, 

Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių val

dybas, brolius ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir 

laisvame pasaulyje. Linkime ištvermės bei ryžto 

kovoje ir darbuose už Tėvynės laisvę—

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA



RENATA Kūčių vakarų jaukiuose tėvų namuose Toronte prie prakartėlės Nuotr. A. Škėmos

Įžvelgti Dievo . - -

Romybė žmonėms ąlėrūta

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
dina, buvusi negraži, dabar iš- 
gražėjusi, lyg pražydusi mote
riškė; žinoma, ir puošiasi, kaip 
turtingai pridera. Veronikai 
dar labiau dūrė širdį jos, at
stumtosios, nedalia. Ne, ji ne
gali Apolinarui atleisti! Ne
svarbu, ką Pūkelienė sako . . .

Kelias dienas ji vaikščiojo 
lyg apsvaigusi; dar labiau vie
niša savo mažuose kambarė
liuose, ar triukšmingame po
pieriaus fabrike. Taip kartą, 
labai nesinorint po darbo į 
tuščius namus grįžti, ji užėjo 
pakeliui į šventovę. Tyloj vie
na pasėdėjo, paskui atsiklau
pusi karštai pasimeldė. Sau ji 
nieko neprašė iš Dievo; mel
dėsi už Petrą ir net su ašaro
mis prašė jį — atleisk! Juk 
jeigu apie ją Petrelis išgirs, 
tai jo širdis bus užgauta. Jų 
draugystę ir meilę ji pirmuti
nė išdavė! Ji — be kantrybės; 
stipriau šokėjas spustelėjo, 
ir ji ištirpo ... “Atleisk, Pet
reli, atleisk” . .. Plūdo jai aša
ros.

Betgi Apolinarui vis dar ne
galėjo atleisti. Nei čia karai, 
nei trėmimai, išskyrimai. Jos 
teta abu atkvietė; o jis godus 
turtų, be sąžinės ,

Jos liūdnas dieneles pra
skaidrindavo tik lietuviškas 
laikraštis. Grįždavo pavargusi, 
užkaisdavo kokį puodą pietu- 
čiams, atsisėdus ištiesdavo 
kojas su tos dienos laikraščiu. 
Taip ji vieną vakarą perskaitė:

“Stambus aukotojas, gerada
ris, spaudos rėmėjas Apolina
ras Sliesoraitis susirgo, at
sigulė ligoninėn tyrimams. 
Linkime greit pasveikti”.

Na, kas čia dabar? Laikraš
tis nusviro Veronikai ant ke
lių. Polius dar už ją kiek jau
nesnis; o toks vis judrus, links
mas ...

Veronikos krūtinėje dunks
telėjo ir piktas džiaugsmas: 
še tau, puikuoli! Liga nesiklau- 
sia turtų, nei šviesių namų . . . 
Dabar prie fabriko išėjimo ji 
laukė Pūkelienės. Lyg nedrąsu 
klausinėti, bet šnekioji pati 
išdrožė:

— Tai, žinotum . . . Jau gal 
tavo maldos išklausytos: jis la
bai serga!

— Aš nesimeldžiau, kad Slie
soraitis apsirgtų! — Jai koktu 
dėl to pasakymo.

— Na, nesakyk. Pykai, pavy
dėjai . . . Žinia, tave nuskirau- 
dė, moteriške, bet jie žmonės 
malonūs, man gerai užmo
ka...

Veronikai buvo pikta, bet 
kaip jos išvengsi, kai abi į tą 
autobusą?

— Kad žinotum, serga rim
tai.. . Ponia Karolina anądien 
verkė . ..

— O kas jam yra?
— Kas žino! Iš ligoninės ne

išleidžia, ji bėga vis tenai, 
tai aš prie vaiko . . .

Veronikos širdis dunksėjo ir 
piktu džiaugsmu, ir baime, lyg 
gailesčiu ... Ir ėmė baimė: 
reiškia, čia būni sveikas, čia 
tau nelaimė ... O ji, tetai mi
rus, viena šiame krašte, tegu 
Dievas saugo...

Sekmadienį ji nuėjo švento
vėm Klebonas paminėjo ser
gančius parapijiečius, jų tar
pe — ir Sliesoraitį, sunkiai 
sergantį, prašė maldų. Veroni
kos viduje persivertė įvairūs 

jausmai, prabėgo daug minčių. 
Išeidama net žvakę prieš Ma
rijos altorių uždegė. Ir vėliau, 
jau namie, prisiminė, kad ji ne 
už Petrelį, o už Polių meldėsi. 
Pikti jausmai pasitraukė, bent 
kol jis pasveiks . . . Juk yra 
buvęs kartais jai ir geras; už 
tuos jo gerumo trupinius . . .

Mėgino daug apie jį negal
voti, nei Pūkelienę klausinėti; 
kad negrįžtų anie pikti jaus
mai .. . Bet žmogus kartais pa
sielgia ir prieš save. Staiga 
jai kilo noras nueiti į tą ligo
ninę, bent jį pamatyti . . . Ne
drąsiai užsiminė Pūkelienei, 
lyg tarp kitko, kurgi būtų . . .

— Taip, aš žinau, kurioje li
goninėje ir kur. Tik jau, Veru- 
sėle, nelįsk jam į akis, ne- 
drumsk žmogaus . .. Sako, nei
nąs geryn, kad žinotum ... —Ji 
paminėjo ligoninės adresą, 
kambario numerį.

Švenčių laikotarpis, visur 
girdėjosi "Silent Night” ... 
Kad ir šalta, Veronika gerai 
apsirengė, su pirštinėm. Fab
rike atidirbo penkias dienas, 
o savaitgalis — jos. Tai ir kiū
tino šeštadienį, gerą galą au
tobusu pavažiavusi, didelės, 
gražios ligoninės link. Prie 
durų nusivalė sniegą, įslin
ko pro plačias storo stiklo du
ris, nedrąsiai ėjo prie infor
macijos langelio. Ko ji klaus? 
Nors žinojo kambario numerį, 
bet nedrąsu tiesiai žengti. . . 
Greit sumetė klausimą:

— Kurią valandą galima lan
kyti?

— Kiek per anksti, — atsakė 
balta uniforma mergina, — pa
laukite kiek ... O ką lankysi
te? Giminė?

— Never mind. Palauksiu. — 
Tiek ji sumojo pasakyti.

Atsitraukė nuo langelio, sė
dėjo laukiančiųjų skyriuje ir 
dairėsi. Moteris įėjo su gėlių 
puokšte. Pora slaugių nusku
bėjo koridoriaus link. Sėdėjo 
keli senyvi žmonės. Ji buvo 
susijaudinusi, galva ūžė, min
tys maišėsi. Ką ji sakys jam? 
Ko čia atėjo: pasidžiaugti jo 
liga, linkėti sveikatos, prašyti 
palikimo? Prikaišioti, koliotis, 
ar... atleisti? Atleisti galima 
ir tyliai, nelendant į akis .. . 
Ir ši paskutinė mintis, drauge 
su geraisiais atsiminimais iš 
seniau, o dabar — jo liga, tary
tum, jai parodė . . . kaip išva
žiuoti į didįjį kelią, grįžti na
mo . . . Taip kitados geras žmo
gus vežė juodu su Apolinaru 
namo, pasiklydo, o kitas geros 
valios žmogelis juos išvedė, 
parodė į greitkelį. . .

Užsimąsčiusi ji nežiūrėjo į 
stiklo duris, nepamatė įeinan
čios; tik staiga žvilgterėjo į 
taką palatų link: tai Karolina 
Sliesoraitienė, tokia sukumpu
si, ištįsusiu veidu, nosinę kėlė 
prie akių . . .

Kai anoji nuėjo gilumon ko
ridoriaus, Veronika atsistojo 
ir pasuko į stiklines duris. 
Taip, tikrai kažkas parodė jai 
kryptį į tą “greitkelį” — tiesiai 
į namus . ..

Pūtė šaltas vėjas, blaškė 
krintančias snaiges. Veronika 
rietėsi į kamuolį, suposi į ne
storą savo apsiaustą, užsi
maukšlino skarelę. Bet, lai
mei, greit atšniokštė autobu
sas. Ji vikriai liuoktelėjo, 
prasispraudė į vidurį, kur šil
čiau, ir atsisėdusi giliai at
sikvėpė.

Ko jai stinga? Dr stipri ir vik
ri. Važiuoja namo, kur niekas 
nelaukia, bet užtat niekas ir 
nerūpi. Gyvena pati viena, ap
sitvarko; ką turi, su niekuo 
nereikia dalintis. Nebent ge
rą darbelį kokį . . .

Įsivaizdavo dabar Apolina
rą: guli išblyškęs, gydytojų 
čiupinėjamas, gal adatomis 
badomas .. . Jeigu jau ir kle
bonas maldų parapijiečius 
prašo, tai turi būti jam blogai. 
O ji, ta Karolina, jo Lina .. . 
Ne, Veronika nenorėtų dabar 
būti jos vietoje. Apsiverkusi, 
nosis ištįsus, raudona . . . Kas 
jos mintyse? Ar vyras pa
sveiks? O kas dabar fabriką 
tvarko? Kiek ta liga jiems kai
nuos? Gal berniukas tėvą šau
kia, motiną klausinėja ... Ir 
kas iš tų šviesių, didelių na
mų, jeigu jis ... nebepasveik- 
tų? Nei jam tie namai malo
nūs, nei jai. . . Žiūrėjo Vero
nika pro autobuso langą į nu
šviestą gatvę, į papuoštas Ka
lėdų šventėms krautuves; vi
sur liejosi muzika, skambėjo 
giesme “Silent night, holy 
night”... Ir jos širdyje nuo
skauda tirpo. Kada tai buvo? 
Prieš ilgus šešerius metus ... 
Gal jam ir atleisti galėtų?

Paskutinę dieną prieš Kalė
das Veronika nusipirko dide
lę žaislinę žvaigždę, spindin
čią, mirgančią spalvomis ir 
pasikabino savo butelio lange. 
Praskleidė vakare užuolaidą, 
kad matytų praeiviai. Toks 
švelnus kaprizas jai užėjo! 
Niekad sau eglutės nepuošia, 
beveik ir sveikinimų jau ne
begauna. O kodėl jai neturėti 
kiek džiaugsmo? Va, kaip jos 
kambarėliai nušvito! Daugu
ma linksminasi šventėse (nors 
kaikas ir liūdi, serga, net 
miršta ...), kodėl jai vaikiš
kai nepasidžiaugti?

Net viešnią Kalėdoms Ve
ronika pasikvietė. Pūkelienė, 
žinoma, su savo šeima praleis, 
bet ji pažadėjo rytą, po pamal
dų, pas ją užbėgti.

Piemenėlių Mišios, anksty
vosios. Kai choras užgiedojo 
“Gloria in excelsis” ir kai ku
nigas pradžioje pamokslo iš
tarė “Garbė Dievui aukštybė
se, o ramybė geros valios žmo
nėms”, Veronikai lyg varpas 
viduje sugaudė ... Ir ji apsi
sprendė: “Žinau kam brangią 
žvaigždę, savo spindintį pa
puošalą atiduosiu"... Ji karš
tai meldėsi:

— Atleisk, Viešpatie, vi
siems . .. Man tepasilieka ra
mybė.

Po pusryčių savo viešniai pa
davė gražiai įvyniotą žaisli
nę žvaigždę, kad nuneštų Slie- 
soraičių Romukui. ..

Pūkelienė išeidama, skubė
dama, kartojo:

— Tai žinotom, Verutėle .. . 
Kad žinotum, Romukas tai 
džiaugsis... Ir jai nušvis 
akys. Vis užsiverkusi. O dabar 
nušvis . . . Veronika šypsojosi 
ir lengvai atsikvėpė. Jos bute
lis dabar jai atrodė labai jau
kus: tarytum ta Žvaigždė būtų 
čia palikusi savo spindėjimą ir 
šviesą.

• Supažindinkite savo draugus 
su "TĖVIŠKES ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
grindas, nes Jėzus yra ir tas 
asmuo, per kurį buvo atliktas 
kūrimas. Atkūrimas ir kūrimas 
yra ne du atskiri veiksmai, bet 
to paties veiksmo tęsinys. Kū
rimas yra atkūrimo — atpirki
mo pradžia, o atkūrimas — kū
rimo tęsinys, nes Jėzus-Žodis 
yra jų abiejų šerdis. Aiškėja, 
kad Dievas, atkurdamas pasau
lį atpirkimu, nelopo, bet už
baigia pasaulio kūrimą. Evan
gelistas vadina Jėzų-Žodį “gy
vybe” ir “žmonių šviesa”. Abu 
įvardinimai turi kūrimo ir at
pirkimo atspindžius. Jie atsa
ko į klausimą "Kuo Jėzus yra 
iš tikro?”

Pirmasis Jono laiškas per
duoda Jėzaus mokinių tikėji
mą, kurio pagrindas yra susiti
kimas su Jėzumi-Žodžiu gyve
nime:

Kas buvo nuo pradžios, ką girdė
jome ir savo akimis regėjome, ką 
patyrėme ir mūsų rankos lietė, — 
tai rašome apie gyvenimo Žodį. 
Gyvenimas pasirodė, ir mes regė
jome ir liudijame, ir skelbiame 
jums amžinąjį gyvenimų, kuris 
buvo pas Tėvą ir pasirodė mums. 
Ką matėme ir girdėjome, skelbia
me ir jums, kad ir jūs turėtumėte 
bendravimą su mumis. O mūsų 
bendravimas yra su Tėvu ir su Sū
numi Jėzumi Kristumi. Ir tai mes 
rašome, kad mūsų džiaugsmas bū
tų tobulas (1 Jn 1,1-4).

Evangelistui Jėzus-Žodis 
yra asmeniškas Dievo apreiš
kėjas (Jn 1,18). Kartu jis yra 
Tas, per Kurį išganymas buvo 
apreikštas ir duotas žmonėms. 
Nors Jėzus-Žodis yra pačios 
mūsų būties pagrindas, jis ne
buvo priimtas. Šis yra tragiš
kas viso Jono evangelijos pasa
kojimo apie Jėzų pobūdis. Pa
sak evangelisto, Jėzaus-Žodžio 
atmetimas gyvenime veda į tra
gizmą, nes paneigiamas pa
grindas gyvybiniam ryšiui su 
Kūrėju.

Lietuvai 1986 m. Kalėdos yra 
itin reikšmingos. Jų šventimas 
šiemet yra proga susitikti su 
Jėzumi-Žodžiu ir susitelkti 
minėjimui mūsų tautai likimi- 
nio įvykio — Krikšto, per kurį 
susitikta su amžinuoju Dievo 
Sūnumi. Jubiliejiniai 600-ieji 
metai meta iššūkį tautos gyve
nimui Tėvynėje,, tremtyje, iš
eivijoje matyti toli, girdėti 
širdimi, gydyti žaizdas. Nū
dien tėvynėje kalbama bei ra
šoma apie naują vertybių ska
lę. “Literatūra ir menas” pvz. 
sako:

Šventa Šiluva, garsus jos vardas; 
netgi popiežius savo kalboje šie
met priminė pasauliui, kad Lie
tuva ruošiasi Šiluvos atlaidams. 
O toji Lietuva jau nebe ta. Jinai 
suklupus ne prie altoriaus, bet 
prie knygų, prie staklių, prie te
levizorių, prie bulvių. Ir jos ne- 
bepaklupdysi po kryžiumi. Jinai 
jau nebetiki stebuklais ir nebeti
kės. Kas atsistojo, tasai nebesi- 
klaups. Niekada". (“Ironiški repor
tažai”, nr. 42, 14 psl.; 1986 m. spa
lio 18 d.).

Autorius tikėjimą — religinį 
išgyvenimą, sekdamas mark
sizmo klasikais, pavadina 
“liaudies opiumu. Apsvaigimu. 
Kaip nuo alkoholio ar narko
tikų”. Mat jis rašo — “apsvai
gusiam visuomet lengviau”. 
Pasak jo, tikėjimas — religi
ja yra senovės atgyvena, o “gy
venimas eina savo keliu”.
TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS

Žmogus ne sala, bet dalis že
myno. Žmogaus žemynas — tik
rovė su dviem būties pasau
liais: dieviškasis Anapus su 
šviesa, tiesa, gyvenimu, ir že
miškasis šiapus su tamsa, me
lu, mirtimi. Tarp dieviškojo, 
šviesa žėrinčio Anapus, ir tam
soje skendinčio šiapus nėra 
prarajos, nes Dievas per savo 
Žodį yra Kūrėjas. Be to, Dievo 
Žodis “tapo Žmogumi” ir gyve
no kaip žmogus tarp žmonių.

Gyvenimas, kurio pagrindas 
yra tiktai šiapusinė tikrovė, 
nepatenkina žmogaus poreikio 
surasti amžinąją Tikrovę. Mū
sų amžiaus istorija liudija, 
kad tikėjimas vien tik šiapu- 
siniu tikrovės akiračiu prive
da žmogų prie nuožmaus tra
gizmo — opiumo, kuris apsvai
gina rasės išdidumu, partijos 
išmintimi, liguistu tautišku
mu, savanaudžiu patogumu .. . 
Tapdamas šios tikrovės dali
mi, žmogus nustoja būti asme
niu. Tokios tikrovės anksčiau 
ar vėliau kratomasi.

Religijų istorija ir istorinė 
antropologija rodo, kad reli
gija — atvirybė anapusinei 
Dievybei yra visuotinė žmo
nijos patirtis. Pati gamta per 
nuostabą ir baimę prašnekina 
žmoguje Dievo nuojautą. Žmo
gui įgimta ilgėtis Dievo, išgy
venti nuostabą ir baimę. Įgim

toji atvirybė anapusiškajai 
Tikrovei veda žmogų jieškoti 
tikrojo Dievo. Nenuostabu, 
kad žmogaus širdis yra ir die
vų fabrikas — sustoja prie 
daiktų, rasės, partijos, tautos, 
patogumo...

Gyvename iškiliame techno
logijos amžiuje. Pati erdvė 
darosi žmogui pavaldi. Trium
fas erdvėje yra dažnai pasie
kiamas paaukojant esminę bū
ties dalį — laiką. O laikas 
yra būties širdis. Be abejones, 
apvaldyti erdvės pasaulį yra 
labai svarbus žmonijos siekis, 
bet yra labai pavojinga už
miršti lūkesčius, kuriuos žmo
gui atneša laikas. Gyvenime 
yra laiko trukmių, kurių tiks
las nėra įsigyti, bet būti, ne 
turėti, bet duoti, ne apvaldy
ti, bet dalintis, ne pavergti, 
bet jieškoti bendro labo..

Šv. Raštas rodo daugiau dė
mesio laikui, negu erdvei. Jis 
mato pasaulį laiko šviesoje. 
Čia kur kas svarbiau kartos ir 
įvykiai, negu kraštai ir daik
tai — būdinga sielotis istori
ja, o ne geografija. Norėdami 
suprasti Šv. Raštą, turime skai
tytis su jo prielaida, kad lai
kas turi likiminę prasmę žmo
gaus gyvenimui. Triumfas erd
vėje negali apvaldyti laiko tėk
mės. Laiko tėkmę apvaldyti 
įmanoma tik laike.

Šv. Raštas alsuoja istorine 
savimone, kurios ištaka yra ti
kėjimas Dievo užmoju istorijo
je. Ir krikščionybei ši savimo
nė yra be galo svarbi. Joje yra 
skirtingos rasės, tautos ir kul
tūrinės apraiškos, daugeriopa 
visuomeninė santvarka ir teo
loginiai skirtumai. Tačiau jai 
nuolat lieka tas pats istorinis 
pagrindas — Žodžio tapimas 
Žmogumi — “Jėzus Kristus . .. 
tas pats vakar ir šiandien, tas 
pats ir per amžius” (Žyd 13,8). 
Krikščionybė — Žodžio tapi
mas Žmogumi nesiliauja laisvi
nęs žmogų iš jo paties susikur
tų “dievų”, pastatydama juos į 
savo vietą.

Krikščionija švenčia savo li- 
kiminį įvykį — Kalėdas. Krikš
čioniškoji Lietuva pradės švęs
ti savo likiminį susitikimą su 
Kristumi 600-metiniame jubi
liejuje. Švenčiant likiminę 
praeitį, mokomasi gyventi da
bartyje, veidu ir širdimi žiū
rint į ateitį. Gyvenimas dabar
tyje yra iššūkis įvardinti tik
rąjį Dievą ir išgyventi jo atei
ties jėgą — dabar susitikti su 
Dievo ateities pažadu. Matyti 
toli, girdėti širdimi, gydyti 
žaizdas.
IŠŠŪKIS ĮVARDINTI DIEVĄ 

ĖDŽIOSE
Dievo ateities jėga, apreikš

ta Betliejaus ėdžiose, mus su
glumina, nustebina ir suklup
do. Nejaugi! Istorijos Vieš
pats — Dievo Žodis kūrime ir 
atkūrime tapo Kūdikiu, ženk
lu. kad istorija turi išganymo 
tikslą ir prasmę. Ženklai Jono 
evangelijoje atskleidžia tiesą, 
kuri nėra matoma akimis ar 
girdima ausimis, bet yra suvo
kiama tikėjimu. Ženklų dėka 
akys mato Dievo galybę, o tikė
jimas suvokia akimis nepriei
namą tiesą. Ženklai yra tiesos 
įvaizdžiai ir liudija Dievą 
Jėzuje.

Evangelistas Jonas savo 
evangelija prašnekino visą 
žmoniją visais amžiais. Mat 
jis Jėzų — jo gyvenimą ir tar
nybą atkabino nuo žydiškų 
rėmų ir paliudijo visiems, 
kad jis Tėvo Žodis pasauliui. 
Evangelijos pagal Joną savi
monę tiksliai išreiškia jos 
žodžiai: “Palaiminti, kurie 
tiki nematę!” (Jn 20,29). Ne 
mokiniai iš žydijos, kurie ma
tė Jėzų savo akimis jo istori
nės tarnybos metu, yra palai
minti; ne anie mokiniai, ku
rie turėjo laimės išgyventi Jė
zaus, Dievo Žodžio, apreiški
mus po Prisikėlimo, yra palai
minti. Palaiminti yra tie, ku
rie bet kada ir bet kur tikėji
mu atpažįsta, kad gyvasis Žo
dis, Tėvo tartas pasauliui Jė
zuje Kristuje, yra Bendrijoje. 
Palaiminti esame, įvardinda
mi Dievą Betliejaus ėdžiose, 
nes matome toli, girdime šir
dimi, gydome žaizdas.

Dievas taip pamilo pasaulį, 
jog atidavė savo vienatinį Sūnų, 
kad kiekvienas, kuris jį tiki, 
nepražūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą.

Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus 
j pasaulį, kad jis pasaulį pasmerk
tų, bet kad pasaulis per jį būtų 
išgelbėtas (Jn 3,16-17).

Mes pažinome ir įtikėjome mei
lę, kuria Dievas mus myli. Dievas 
yra meilė (1 Jn 4,16).
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Patmos sala Graikijoje, kur buvo ištremtas evangelistas šv. Jonas. 1088 me
tais buvo įsteigtas jo vardo vienuolynas Nuotr. A. Rubšio

G a i les t i n g as i s
Vinco Krėvės “Danguos ir žemės sūnų" prologe

Idėjine prasme V. Krėvės 
"Dangaus ir žemės sūnų" pro
logas — žmogaus kilmės žemės 
keliuose interpretacija. Ski
riasi ji nuo biblinės Genezės. 
Tačiau tai ne šio rašinio tema. 
Be to, iš esmės nėra ji nei nau
ja — istoriniame krikščiony
bės kelyje būta sektų, teigusių, 
kad žmogaus kilmė yra dva
sinė.

Šiuo atveju tebus tiktai trum
pas stabtelėjimas prie dialogo, 
įvykusio anksčiau negu gimė 
amžiai, pačio svarbiausiojo 
ir davsine prasme pačio gra
žiausiojo personažo — Gailes
tingojo ir jo besąlyginės mei
lės tremties sūnui-žmogui.

Prologo scena didinga. Jos 
viduje — aukštas sostas, ku
riame sėdi Jis. Jo dešinėje 
stovintieji ginkluoti ugnin
gais kalavijais ir veidais, spin
dinčiais pergalės džiaugsmu. 
Kairėje stovinčiųjų veidai 
aptemdyti liūdesio ir susirū
pinimo. Tai angelai, kurie, 
vykstant kovai su sukilusiais 
prieš Kūrėją jo priešais, bu
vo neapsisprendę už ar prieš.

Kiti šio prologo veikėjai: 
Michaelis, Narsusis, Rūstu
sis, Teisingasis, Išmintinga
sis ir du angelų chorai, kurie 
susumuoja ir pabrėžia tolydžio 
stiprėjančius kaltintojų žo
džius, reikalaujančius baus
mės ne tiktai sukilusiem, ku
rie jau nugramzdinti j tamsos 
bedugnę, bet ir tiem, kurie bu
vo neapsisprendę, nepadėjo 
sunkioje kovoje ir dabar lau
kia Viešpaties sprendimo.

Iš visų prologo personažų, 
kurie rūsčiai ir be jokio pasi
gailėjimo kaltina ir prieš Kū
rėją sukilusius, ir neapsispren- 
dusius, reikalaudami amžinos 
bausmės, savo laikysena ir ku
pina širdimi meilės išsiskiria 
Gailestingasis.

Jis atsiklaupia ir ištiesęs 
rankas į soste sėdintįjį mal
dauja: “Geriausias mūsų Tė
ve! Gailiomis skausmo ašaro
mis apsiverkiau, kai pamačiau 
juos tamsybių bedugnėsna nu
grimzdusius! Tėve, kokie jie 
bus nelaimingi, kai supras, 
kad nusidėję nebepamatys Ta
vo veido! Pasigailėk jų, nes 
ir jie buvo tavo meilės džiaugs
mui ir laimei pagimdyti!”

Tačiau Rūsčiojo. Narsiojo. 
Teisingojo ir Išmintingojo kal
tinamieji žodžiai vis stiprėja, o 
angelų chorai savo giedojimu 
juos dar labiau sutvirtina ir 
pabrėžia. O Gailestingasis vis 
tebeklūpo ir maldauja: . . . ne
siliausiu maldavęs už visus: ir 
kurie nusidėjo Tau, ir kurie 
susvyravo.

Pagaliau soste sėdintysis, 
atmetęs tuos, kurie sudrumstė 
jo pasaulių ramybę, kreipiasi 
į neapsisprendusius, prisipa- 
žįstančius, kad juos kankina 
abejojimo kančia ir kad jie yra 
atsidūrę kryžkelėje, kalba: 
"Jūs, kurie suabejojote, kad 

Ottawa. Ont.

Aš esu Aš, ir svyruojate, kaip 
kryžkelėje stovintieji! Nepa
šalinsiu iš savo širdies ir ne
išbrauksiu iš atminties, nes 
mylėdamas pašaukiau jus iš 
nebūties gyvenimam kad mano 
sūnūs būtumėt! Bet suabejo
jote. kad Aš esu Aš, teisybės 
ir gėrybės šaltinis, susvyra
vote pasirinkimo valandoje ir 
dar neišsklaidėte abejonių 
savo sieloje. Todėl eisite į pa
saulius, kūnais prisidengę, ir 
keliausite, kol liausitės svy
ravę, kurį turite pasirinkti ke
lią, pas Mane ar tą, kuris yra 
mano priešas.

Jūs, amžinieji, savo kelio
nėje paragausite mirties! Jūs, 
laimei gimusieji, patirsite 
sielvarto ir skausmo, išgersi
te iki dugno kartybės taurę.

Šviesai iš nebūties iššaukti 
išmatuosite tamsybių bedug
nes.

Keliausite tarp skausmų ir 
ašarų, tarp gero ir pikto, tarp 
aukšto ir žemo, iš vieno pasau
lio į kitą, kol pasirinksite mano 
tiesą ar tai, kas jai priešinga".

Soste sėdintysis pasakęs, ko
kia bausmė laukia suabejoju
sių, įsako: “Eikite dabar iš čia 
ir keliaukite, tremties sūnūs!”

Po šių Vieša ties žodžių pro
loge visa pasikeičia. Rūstusis. * 
Narsusis, Išmintingasis ir Tei
singasis nutyla, o angelų cho
ras gieda. “Didis yra galybių 
Viešpats ir teisingi Jo spren
dimai: neatspėjami būdai, ku
riais paklydusįjį išveda Jis į 
tiesos kelią".

Tiktai Gailestingasis nenu
stoja maldavęs— prašo, kad ir 
jį leistų drauge keliauti su 
tremties sūnumis: “Sunkus ir 
pavojų kupinas kelias, kuriuo 
paskyrei savo malone jiems ei
ti. Aš bijau, mieliausias Tėve, 
kad juo keliaudami gali paklys
ti ir paklydę amžinai žūti tam
sybių bedugnėse. Leisk, gera
sis mūsų visų Tėve, kad ir aš 
eičiau su jais, eičiau tuo keliu 
ir eidamas praminčiau takus, 
kurie atvestų juos atgal, prie 
Tavo šviesaus veido . . . Leisk 
man, geriausias ir gailestin
giausias Tėve, eiti su jais vie
nu keliu ir tapti Tavo akyse jų 
kaltės atpirkimo auka”.

Balsas iš Sosto: "Tu esi mano 
mylimiausias Sūnus, kuris at- 
spėji mano sielos pojūčius! 
Tesie pagal Tavo norą, kuris 
yra ir mano noras”.

Šiais Viešpaties žodžiais 
baigiasi prologas. | žemę drau
ge su tremties sūnumis ateina 
ir Kristus. Jo kelio “Dangaus 
ir žemės sūnuose” V. Krėvė 
nespėjo atskleisti. Tačiau jis 
yra tas pats Mirjamos sūnus, 
kurio atėjimo prisiminimą pa
sitinkame su “Tylios nakties" 
giesmės aidais ir kuris bega
line savo meile nutvieskė žmo
gaus gyvenimo kelią, vingiuo
jantį tarp žemės ir dangaus į 
amžiną šviesą.

8»
mielus bičiulius 
ir pažįstamus su

šv. Kalėdomis B

NAUJAIS METAIS-

Juozas ir Danutė Daniai
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į GIMIMO
l ŠVENČIŲ IR
? NAUJŲ METŲ
? proga
l sveikiname visus
? Hamiltono ir apylinkės
j? lietuvius, linkėdami
| sėkmingų bei darbingų
į 1987-jų metų-
% Kanados Lietuvių Bendruomenės
? Hamiltono apylinkės valdyba

SU

šventėmis ir Naujais 
metais savo gimines, 
bičiulius bei pažįsta
mus visame pasaulyje 
išsisklaidžiusius ir pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančius. Linkime vi
siems linksmų švenčių ir laimingų 1987 metų. 
Lai Dievas teikia visiems geriausios sveikatos 
ir visokių gėrybių.

Užuot siuntę kalėdinius atvirukus, aukojame 
Tautos fondui, remiančiam laisvės kovą už tėvynę 
Lietuvą.

75 dol. — Stasys ir Sofija Rakščiai.
60 dol. — Anicetas ir Francis Povilauskai.
50 dol. — Pr. Z. Sakalai, Br. A. Steponavičiai, dr. Br. O. 

Vidugiriai, A. Obcarskis, J. A. Asmenavičiai, J. G. Skais
čiai, Al. Aug. Patamsiai, K. Grudzinskas, J. Svilas, Z. Al. 
Pulianauskai, St. M. Raupėnai, J. E. Bubniai, S. Fredas.

40 dol. — Č. Tiškevičius.
35 dol. — Br. G. Grajauskai.
30 dol. — J. St. Pyragiai, Juozas Liaugminas ir sesuo 

Jadvyga, M. I. Repečkos, Stasė Šukaitienė, K. St. Mileriai,
J. Lekutis, Pranas Kažemėkas ir šeima.

25 dol. — K. H. Norkai, P. St. Kanopos, V. J. Svilai, 
Jer. R. Pleiniai, Andrius ir Stasė Petkevičiai, V. E. Kairiai, 
V. Beniušis, L. N. Pliūros, V. Br. Morkūnai, A. J. Gedrimai, 
F. Al. Rimkai, Ern. Lengnikai, Br. O. Vengriai, V. Br. Per- 
kauskai, Ant. Mar. Pusdešriai, Ig. Varnas.

20 dol. — K. E. Gudinskai, VI. G. Stabingiai, St. N. Sen- 
kai, Benius ir Verutė Cvirkos iš Delhi, J. G. Krištolaičiai,
K. E. Simaičiai, B. R. Pakalniškiai, V. Al. Kėžinaičiai, P. 
V. Lukošiai ir šeima, Algis Grajauskas ir šeima, Al. Dara 
Jankūnai, P. O. Budvydžiai, P. Žulys, A. Mingėla, VI. Sau
lis, Alt. Albina Keliačiai, Kl. Jurgelis, John Baran, A. M. 
Garkūnai, Pr. Šeiriai, J. M. Tarvydai, Marija Chrolavičie- 
nė, G. O. Melnykai, L. Gutauskai, P. Masiai, Z. Čečkaus- 
kas, J. E. Mažulaičiai, P. T. Kareckai, J. E. Bajoraičiai, 
J. J. Stanaičiai, V. Narkevičius, T. Gureckienė, A. Keru- 
sytė, Z. Vainauskienė, K. L. Meškauskai, Z. M. Bakaičiai, 
J. A. Mačiukai, P. V. Šidlauskai, A. B. Šilgaliai, A. Ged
minai, J. T. Povilauskai, A. Didžbalienė, Kazys, Helga, 
Jūratė Baronai iš V. Vokietijos, J. Al. Leščiai, A. L. Kamai- 
čiai.

15 dol. — Aniceta Deksnienė, Feliksas ir duktė Pajars
kai, J. L. Stungevičiai. Alt. Aid. Erštikaičiai, J. O. Deveikiai.

10 dol. — S. Elvikienė, Marija Kvedarienė, K. Mikšys, 
A. Dūdonis, J. O. Andriukaičiai, St. G. Karalėnai, Br. E. 
Milašiai, P. Vitienė, J. V. Raguckai, P. Zabarauskas, E. 
Slyžienė, J. Butkevičius, Al. G. Lukai, P. E. Brasai, J. L. 
Toliai, J. Ramikaitis, P. I. Girniai, V. Venckevičius ir šeima.

Tautos fondo atstovybė taip pat sveikina visus 
aukotojus su Kalėdų šventėmis, linki 1987 metais 
visiems geriausios sveikatos, laimės, džiaugsmo ir 
gausios Dievo palaimos. Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams.

Tautos fondo atstovybė Hamiltone

Kalėdinis penketukas
PR. VISVYDAS

Prologai, dialogai, mono
logai ir kitokie dvasiniai van- 
gogai užgriuvo Gintą Zabulį ta
da, kai ryžosi tapti rašytoju.

— O kodėl ne aš?... Juk 
daug kas rašo, leidžia knygas, 
kuria ir kuria. Gauna premi
jas. O kuo aš blogesnis? Metas 
ir man šį bei tą kurti, — svars
tė Zabulis sėdėdamas jaukia
me kambaryje, prie talpaus 
rašomojo stalo.

Artėjo Kalėdos. Ką tik išpyš
kino ilgoką laišką dukterėčiai 
į Lietuvą. Net keturių pusla
pių! Iš naujai įsigytos “Smith- 
Coronos” slyste slydo sakiniai
— su lietuviškais brūkšniais, 
taškais, nosinėmis . .. Tik va
ryk iš peties.

Sėdėjo dabar ir galvojo ką to
liau rašyti. Prisiminė mokyklą. 
Sykį, jau ketvirtame skyriuje, 
už rašinėlį “Kalėdų grožybės” 
gavo penketuką. Mokytoja rau
donu rašalu pridėjo ir pasta
bą: “Įdomiai, atvirai išgvilde
nai temą”. Šito palankaus api
būdinimo jis niekad neužmir
šo. Rašinėlį pasiėmė bėgda
mas iš Lietuvos. Deja, tas bran
gus vaikystės atminas, besi
keliant iš miesto į miestą, kaž
kur nusimetė.

Iš tikrųjų menka ten ir tema
— tik apie Kalėdų eglutę, sto
vinčią mokyklos salėje. Ir koks 
ten išgvildenimas. Zabulis ta
da tik aprašė eglutės gaivų ža
lumą, pasakišką ornamentų ži- 
besį, paminėjo kabančių rau
donų obuoliukų gardumą. O 
taip — jie buvo skanūs. Kai 
jis atsargiai palietė šakelę, 
vienas obuoliukas nukrito nuo 
virvutės. Prie pat jo kojų. 
Apsidairė, ar niekas nemato. 
Pakėlęs suvalgė. Vėliau jam 
buvo labai nesmagu, kad taip 
pasielgė — tarsi tuo jis būtų 
nuskriaudęs visai mokyklai 
priklausančią Kalėdų eglutę. 
“Man gaila, labai gaila to 
obuoliuko. Jis nebekaba po 
šakele”, tuomet rašė ketvirta
klasis Gintas.

Mokytojai patiko atvirumas. 
Užtai ir buvo įrašytas stam
biausias pažymys, kurio jam 
pavydėjo artimų suolų drau
gai, po to jį pravardžiuodavę 
raštininku.

Jau suaugęs į skaitmenį 5 
ėmė žiūrėti su ypatingu ati
dumu. Skaitmuo Gintui pasida
rė magiškas. Sunku pasakyti, 
ar toks buvo. Kai važiuodavo 
į Las Vegas kazinus, bandy
davo laimę prie ruletės, “čip
sus” statydamas tik ant oran
žinių penkių. Lig šiol nieko 
nelaimėjo, bet ir nepralaimė
jo. O gal kada nors . . . Keista, 
jo sūnus Algis buvo gimęs ge
gužės 5 dieną.

— Rašyti reikia atvirai, ir 
viskas bus gerai, — sueiliavo 
paskatinimą Zabulis ir nudžiu
go, kad taip sklandžiai rimuo
jąs! du svarbiausi žodžiai: at
virai— gerai. •

Kad įkvėpimas neatvėstų, 
Gintas tuoj pat užgulė mašinė
lę. Plušo užsidegęs kaip Van 
Gogas. Rašė ir rašė atvirai... 
atvirai. Prologą, monologus, 
dialogus. Protarpiais alumi 
malšino troškulį. Buvo vien
marškinis, bet vis tiek prakai
tavo. Patikrino, ar visi langai 
aklinai uždaryti: bijojo gauti 
slogą.

Prologe jis džiaugėsi vaikys
tėje nuveiktais gerais darbe
liais. Pavyzdžiui, kartą kaimy
nei senutei atnešė kibirą van
dens. Monologe negailestingai 
pliekė savo ir kitų nuodėmes. 
Prisiminė baimės, neryžto, 
melo atvejus. Dialoguose pra
kalbino jam priešingas pasau- 
lėžiūras. Kirtosi su jų princi
pais. Įrodinėjo. Niekino. Kal
tę dėl blogio vertė moraliniam 
epochos nuosmukiui. Galop 
epiloge susijaudinęs persi
žegnojo ir prisiekė ką nors 
apčiuopiamo nuveikti. Davė 
skauto žodį.

Baisi rašymo kančia, kai 
žvelgiame ne į gyvenimą, bet 
į savo vidinius labirintus. 
Prie ko nepriveda atvirybė — 
žmogus pasijunta negeras.

Ant grindų gulėjo kelios tuš
čios alaus skardinės. Prie 
šiukšlių krepšio mėtėsi apstas 
popieriaus gniūžčių. Ant stalo 
prie mašinėlės mirgėjo tik du 
prirašyti lakštai. Tik du! Bent 
šių Zabulis nesiryžo suglamžęs 
mesti į krepšį. Tai jo kūry
bos rezultatas.

Gintui buvo gaila, kad šalia 
nėra anos rūpestingos, įžval
gios mokytojos, kuri teiktųsi 
tai perskaityti ir įvertinti. 
Jis būtų patenkintas gavęs 
bent trejetą su pliusu. Už visą 
prakaitą. Už tą neeilinį geis
mą tapti rašytoju. Apie Kalė
dų eglutę tąsyk buvo lengva 
rašyti. Apie slapukiškai su
valgyto obuolio graužatį šiek 
tiek sunkiau. O sunkiausiai 
dabar — apie savo dvasines 
keisto gyvenimo painiavas.

Jautė, kad yra įstrigęs min
čių brūzgynuose, kad iš šito
kios grafomanijos nieko neiš
eis. Jo atvirumas niekam ne
bus įdomus. Tie visi lipnūs mo
nologai, dialogai, vangogai 
tiek verti, kiek gniūžtės prie 
krepšio. Tai aišku. Taip yra ir 
bus.

Ramiai įkišo, į stalčių dar 
nesunaikintus lapus. Nuėjo 
prie šaldytuvo. Ištraukė pen
kis blizgančius raudonus obuo
lius. Įdėjo į maišelį. Iš meta
linės dėžutės išėmė penkias 
dolerines penkines. Įsikišo į 
kišenę. -ŠiUaĮ iapširėrigęs iš
ėjo į gatvę.

iMiestas ruošėsi Kalėdų 
šventei. Pagrindiniame bul
vare prie apšviestų bankų ir 
prekėmis trykštančių vitrinų, 
kaip visuomet, kur-ne-kur šli
tinėjo benamiai. Pajūrio gat
vėse jų niekad netrūko. Juos 
pravardžiavo “ankstyvais pen
sininkais”. Iš tikro jie buvo 
kur kas jaunesni už Gintą Za
bulį ir stambesni. O vis tiek 
nelaimingi. Dažnas jų nuo al
koholio pamėlusiu veidu.

Tą vėlų vakarą labiausiai 
nuskurusiems penkiems val
katoms (taip — penkiems) Gin
tas įteikė po obuolį ir po pen
kinę, pridurdamas “Linksmų 
Kalėdų”. Kiekvieną kartą jį 
palydėjo nustebęs žvilgsnis 
ir tylus “ačiū”.

Sugrįžęs į savo jaukią gūž
tą, Zabulis jau nieko nerašė. 
Atsisėdo prie televizoriaus. 
Įjungė kanalą su muzikine ka
lėdine programa. Žiūrėjo ir 
jautėsi lyg kažkokio neregimo 
mokytojo ranka jo savijautos 
lakšte būtų įrašiusi kalėdinį 
penketuką.

Šventiniai sveikinimai

Visiems linkėjimai - 
laimės bei gerovės 
ateinančiais metais.

Tarptautiniai taikos metai baigiasi 
Kai stabtelime ir susimąstome, 

jaučiame paskatą dirbti 
ir toliau pasaulio taikai 

bei harmonijai.

Kanadoje mes gyvename 
specialia šeimos ir 

bendruomenės dvasia, 
ypatingai šiuo metų laiku.

The Hott.
David Crombie

Secretary of State 
and Minister Responsible for Multiculturalism

!V

Sveikiname gimines ir pažįstamus, 
sulaukusius 

šv. Kalėdų. 
Visiems laimingų 
naujų 1987 metų!

Muoširdus sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems 
Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga-

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA
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Dar vienas žingsnis į Ontario gyventojų aprūpinimą butais

Ką reiškia nauja Ontario nuomos peržiūros 
sistema nuomininkams ir savininkams

ir savininkų, svarstęs būdus, kaip pagerinti peržiūros 
sistemą Ontario provincijoje.

Ontario vyriausybė priėmė Gyvenamų butų 
reguliavimo įstatymą (Residential Rent Regulation 
Act),įvesdama naują nuomos peržiūros sistemą.

Sis įstatymas yra paremtas susitarimu, kurį 
pasirašė specialus komitetas, sudarytas iš nuomininkų butų statybą.

•jvi

P
agrindiniai bruožai Gyvenamų butų nuomos 
reguliavimo įstatymo yra šie:
• Įtraukimas į nuomos peržiūrą visų privačių 

nuomojamų vienetų Ontario provincijoje
• Suvienodinimas nuomos peržiūros proceso, kad būtų 

prieinamas, greitesnis ir nuoseklus
• Nustatymas lanksčių nuomos peržiūros gairių, taikomų kasmet 

pagal infliacijos svyravimus
• įsteigimas Ontario mastu Nuomos registratūros, kuri žymėtų 

teisiškai leistą maksimumą kiekvieno nuomojamo vieneto 
provincijoje
• įsteigimas Gyvenamų butų standartinės nuomos vadybos 
(A Residential Rental Standards Board), kurios paskirtis — 
užtikrinti tinkamą priežiūrą visų nuomojamų nuosavybių Ontario 
provincijoje.

Suglaustai sakant, naujasis įstatymas teikia pilną apsaugą 
nuomininkams ir taip pat skatina naujų nuomojamų butų statybą.

Suvienodintas, suprastintas nuomos 
peržiūros procesas

Naujasis nuomos peržiūros procesas taip sudarytas, kad būtų 
greitas, draugiškas ir paveikus. Dabar ginčas dėl nuomos kainos 
pakėlimo gali būti išspręstas per 90 dienų.

Per 21 nuomos peržiūros įstaigą nuomininkai ir savininkai 
galės dirbti drauge su nuomos peržiūros administratoriumi.

Administratorius gali organizuoti susitikimus tarp 
nuomininkų ir savininkų, padėti jiems gauti bei užpildyti 
reikalingus dokumentus ir aplamai teikti pagalbą kiekvienu 
nuomos peržiūros proceso klausimu.

Be to, kiekviena nuomos peržiūros įstaiga visą laiką rengs 
seminarus bei studijų dienas. Tuo būdu nuomininkai ir savininkai 
bus supažindinami su visomis nuomos peržiūros įstatymo dalimis.

Nuomos peržiūros išplėtimas
Praeityje nuomos peržiūros įstatymo buvo apsaugoti 

tiktai tie nuomojami vienetai, kurie buvo pastatyti prieš 
1976 metus.
Naujoje sistemoje:
• Visi privatūs nuomojami vienetai Ontario provincijoje 

yra apsaugoti peržiūros įstatymo, nepaisant kada jie 
statyti — prieš 1976 metus ar po jų.

Diplomatinė ir konsulinė tarnyba
Vakaronė su mūsų konsulais bei diplomatais Čikagoje

J. ŠLAJUS
1986 m. balandžio 27 d. JAV 

LB-nės apygardos valdyba Či
kagoje (pirm. Birutė Vindašie- 
nė) suorganizavo komitetą 
(pirm. Birutė Jasaitienė), ku
ris iškilmingai paminėjo kon
sulų pasikeitimą pareigomis. 
Tas pats komitetas 1986 m. spa
lio 9 d., Jaunimo centro kavi
nėn pakvietė anose iškilmėse 
dalyvavusius: Stasį Lozoraitį, 
jn., laikinai einantį Lietuvos 
diplomatinės tarnybos atsto
vo pareigas Vašingtone ir at
stovo pareigas Vatikane, bu
vusią gen. konsulę Juzę Dauž- 
vardienę ir dabartinį gen. 
konsulą V. Kleizą painformuo
ti apie jų veiklą bei pareigas.

Konsulinės tarnybos 
pradžia Čikagoje

Buvusioji gen. garbės kon
sule Juzė Daužvardienė, svei
katai sutrikus, nuo 1985 m. 
gruodžio 3 d. oficialiai pasi
traukė iš pareigų, o jos vietoje 
JAV Valstybės departamentas 
pripažino Vacį Kleizą. Daug 
metų dirbusi to konsulato įstai
goje, suglaustai papasakojo Či
kagos konsulato kūrimosi bei 
darbo eigą. Keturi pirmieji 
konsulai, buvę Lietuvos pilie
čiai, karjeros konsulai. 1971 
m. rugsėjo 26 d. jos vyrui gen. 
Lietuvos konsului dr. Petrui

Naujojo įstatymo pagrindas: sustiprinti 
nuomininkų apsaugą ir paskatinti naujų nuomojamų

k i)

Nuomos peržiūros gairės
Senojoje sistemoje nustatytos gairės ne visuomet galėjo 
atspindėti besikeičiančią ekonominę būklę.
Naujoje sistemoje:
• Lanksčios nuomos peržiūros gairės kasmet pritaikomos 

pagal besikeičiančias išlaikymo išlaidas tipiško, gerai 
tvarkomo nuomojamo pastato.

• Minėtos gairės skaičiuoja išlaidų pasikeitmo vidurkį per 
trejus praėjusius metus ir tuo būdu apsaugo nuomininkus 
nuo staigaus infliacijos šoktelėjimo pasekmių.

PASTABA: 4% gairė laikoma galiojančia nuo 1985 metų 
liepos 1 dienos iki 1986 metų gruodžio 31 dienos. Gairės 
1987 metams bus paskelbtos per 30 dienų.

įteikus prašymą dėl nuomos peržiūros vietinei įstaigai, bus 
pradėtas suprastintas procesas.

Nuomos peržiūros administratorius, pasinaudodamas, 
aiškiomis ir gausiomis taisyklėmis, prižiūrės tą procesą nuo 
pradžios iki pabaigos.

Ryškiausias suvienodinimo bruožas abiem šalim yra tas, kad 
savininkam bus leista nustatyta suma einamosiom išlaidom. Tuo 
būdu bus išvengta ilgo ginčo tarp nuomininkų ir savininkų dėl 
einamųjų išlaidų.

Kad administratorius būtų lengvai prieinamas, visos nuomos 
peržiūros įstaigos, kurių yra 21 Ontario provincijoje, bus atidarytos 
visuomenei patogiu laiku.

Nuomos registratūra
Senojoje sistemoje nuomininkui nebuvo lengva patikrinti, 
ar jų vieneto nuoma buvo teisėta.
Naujoje sistemoje:
• Kompiuterinėje nuomos registratūroje bus įrašyta 

maksimalinė nuomos kaina, leistina kiekvienam nuomos 
vienetui šioje provincijoje. Ta informacija bus keičiama 
kasmet, pagal nuomos kainų pakėlimą, nustatytą naujų 
gairių.

• Savininkai pastatų, turinčių daugiau kaip šešis 
nuomojamus vienetus, įteiks savo pareiškimus anksčiau, 
o savininkai mažų pastatų — vėliau.

• Savininkai, kurie privalo registuotis pirmieji, savo 
pareiškimuose registratūrai pažymės nuomą, kuri buvo 
imama už kiekvieną nuomojamą vienetą 1985 metų 
liepos 1 dieną.

• Dauguma savininkų privalės registruotis tiktai vieną kartą.
• Informacija iš registratūros skaitytuvų (kompiuterių) 

bus teikiama nemokamai kiekvienam nemokamu 
telefonu.

Ontario

Ministry
of
Housing
Hon. Alvin Curling, Minister

Daužvardžiui mirus, našlė 
Daužvardienė JAV Valstybės 
departamento buvo pripažin
ta generaline Lietuvos garbės 
konsule. Pirmuoju konsulu Či
kagoje buvo pik. Povilas Ža- 
deikis 1923-1928 m. Oficialiai 
konsulatas čia buvo atidarytas 
1924 m. vasario 16 d. Antanas 
Kalvaitis Čikagoje konsulu bu
vo 1928-1936 m., o dr. Mikas 
Bagdonas 1937 m. konsulu bu
vo trumpai, nes tų pačių 1937 
m. kovo 28 mirė. Rūpintis miru
sio konsulo Bagdono palaidoji
mu ir laikinai eiti konsulo pa
reigas iš Niujorko į Čikagą bu
vo komandiruotas dr. P. Dauž- 
vardis. Gen. Lietuvos konsulo 
pareigose jis išbuvo iki mir
ties, t.y. 1971 m. Po I D. karo 
konsulate buvo labai daug dar
bo. Reikėjo išduoti daug vizų 
Amerikos lietuviams, vykstan- 
tiem į nepriklausomą Lietuvą, 
kur jie ten galėjo laisvai va
žinėti po visą kraštą. O važiuo
jančių buvo labai daug. Ameri
koje aukštai buvo vertina
mi lietuviški rūkyti kumpiai, 
“skaidrioji” ir likeriai. Kon
sulatas, be to, buvo lietuviš
kos veiklos centras.

1940 m. sovietiniams rusams 
okupavus Lietuvą, iš jos pra
dėjo ateiti kablegramos. Bu
vo liepiama uždaryti Lietuvos 
konsulatą ir pripažinti naujus

valdovus okupantus. Konsulas 
Daužvardis taip pat kablegra- 
momis atsakė protestu prieš 
okupaciją, atsisakė uždaryti 
konsulatą.

Daug darbų konsulatą užplū
do karo metu. Gavo daug pra
šymų sujieškoti gimines bei 
artimuosius. Konsulatas skel
bė, jieškojo, suradęs praneš
davo prašantiem. Vėliau pra
sidėjo afidavitų parūpinimas 
iš Vokietijos atvykti į Ame
riką. Reikėjo rūpintis ir iš Lie
tuvos pasitraukusių šalpa, vė
liau — padėti įsikurti, pagel
bėti surasti darbus. Daugelis, 
beskubėdami pasitraukti nuo 
naujo raudonųjų antplūdžio, 
paliko Lietuvoj gimimo metri
kus ir kitus dokumentus. Kon
sulatas, pasiremdamas liudiji
mais arba kitais teisėtais do
kumentais, sudarydavo doku
mentus, vertimus į anglų kalbą 
ir t.t. Pradžioje iš okupuotos 
Lietuvos gimimo metrikų ar 
kitokių paliktų dokumentų ne
buvo įmanoma gauti. Estija ir 
Latvija Čikagoje neturėjo sa
vo konsulų. Turėjo tik garbės 
konsulus amerikiečius. Dr. 
Daužvardis čia atstovavo vi
som trim Baltijos valstybėm. 
Jis reaguodavo į neteisingą 
okupantų propagandą.

Po jo mirties Juzė Daužvar
dienė tęsė konsulato darbą. 
Esą netrukus bus metai, kai V. 
Kleiza pradėjo konsulo darbą. 
Reiškė viltį, kad naujasis kon

sulas, būdamas pajėgus, sėk
mingai tęs savo pareigas. “Kai 
prireiks, ir aš neatsisakau 
ateiti į pagalbą patarimu ar 
mažu darbeliu” pareiškė J. 
Daužvardienė.

Konsulatas šiandieną
Naujasis gen. konsulas Va

cys Kleiza apžvelgė šių dienų 
konsulų darbą. Esą šiuo metu 
veikia keturi Lietuvos konsu
lai: Anicetas Simutis, karjeros 
konsulas (nepilnomis teisėmis) 
Niujorke, dr. J. Žmuidzinas To
ronte, Kanadoje, V. Čekanaus
kas, Kalifornijoje ir V. Kleiza 
— Čikagoje. Pastarieji trys — 
garbės konsulai. Jis paryški
no, koks yra skirtumas tarp 
karjeros ir garbės konsulo. 
Karjeros konsulas gauna al
gą, o garbės konsulas jos ne
gauna. Karjeros konsulas tu
ri būti atstovaujamo krašto pi
lietis, o garbės konsulas gali 
būti gyvenamo krašto pilietis. 
Skirtumo darbe beveik nėra, 
tačiau garbės konsulas negali 
išduoti paso, nors yra išimčių.

Mūsų konsulatai teikia in
formaciją apie Lietuvą, atsako 
į paklausimus raštu instituci
joms bei asmenims, kurių bū
na nemažai. Pavyzdžiui, atėjo 
gana svarbus prašymas iš vie
nos moters, kuri gimusi maž
daug prieš 25 metus netekėju
sių moterų namuose. Maža ji 
buvusi įdukrinta. Dabar įieš
ko savo kilmės šaknų ir prašo 
konsulato pagalbos. Lankiusi

Nuomos peržiūros apeliacija. Jei nuomininkas arba savininkas 
bus nepatenkinti adminstratoriaus sprendimu, galės įteikti 
apeliaciją naujajai nuomos peržiūros apklausos tarybai.

Apeliacija bus nemokama.

Priežiūros lygis
Praeityje nuoma galėjo būti keliama, nors pastato priežiūra 
ėjo menkyn.
Naujoje sistemoje:
• Nuomojamų butų standarto vadyba nustatys tinkamą 

standartą, kuris užtikrins gerą priežiūrą nuomojamų 
vienetų visoje Ontario provincijoje.

• Nepaisymas nustatyto standarto gali baigtis nuomos 
pakėlimo sulaikymu arba uždraudimu.

Gaunama pilna informacija
Naujasis Gyvenamų butų nuomos reguliavimo įstatymas įvedė 
daug pakeitimų nuostatuose, liečiančiuose nuomininkus ir 
savininkus visoje provincijoje.

Tų pakeitimų vykdymas pradedamas tuoj pat ir bus baigtas 
1987 metų vasario 2 dieną.

Jei norite gauti smulkią informaciją, užpildykite ir grąžinkite 
šią atkarpą.

MINISTRY OF HOUSING 
RENT REVIEW DIVISION 
4TH FLOOR, 777 BAY STREET 
TORONTO, ONTARIO M5G 2E5

Send me a copy of the guide to 
Ontario’s new Rent Review System:

NAME

ADDRESS

CITY

POSTAL CODE

Prašykite dar šiandieną naujų Ontario nuomos peržiūros sistemos gairių.

gimnaziją, žinanti, kad jos mo
tina lietuvė iš Čikagos. Daug 
laiko tenka skirti prašymams 
įvairios medžiagos sujieško- 
jimui ir patarnavimui. Kita 
gaišastis yra reprezentacija 
— dalyvavimas lietuvių ir ki
tataučių šventėse, minėjimuo
se, kitų tautų konsulatų ruo
šiamose šventėse ir t.t. V. Klei
za šiltais žodžiais dėkojo buv. 
konsulei Daužvardienei už 
nuoširdų bendradarbiavimą.

Diplomatinė tarnyba
Stasys Lozoraitis, jn., laiki

nai einąs Diplomatinės Lietu
vos tarnybos atstovo pareigas 
Vašingtone ir atstovo parei
gas Vatikane, savo pranešime 
skatino, kad visi būtume gyvi 
kaip lietuviai, kaip biologinė 
gyvybė krašte ir užsienyje, kad 
žinotume ko siekiame. Besilan
kydami Amerikos ar kitų kraš
tų užsieninėse institucijose, 
turime rodyti, kad tauta, ku
riai reprezentuojame, yra gy
va, turi pogrindinę spaudą, pa
sipriešinusi su ginklu ranko
je. Laisvuose kraštuose turi
me Lietuvos atstovybes. Pvz. 
Šveicarijoje 1985 m. gruodžio 
1 d. mirus Lietuvos valstybės 
atstovui dr. Albertui Geručiui, 
turime jo vietoj naują mūsų 
diplomatinės tarnybos, narę, 
gerą lietuvaitę (pavardės ne
nugirdau), kuri, šalia atsto
vavimo Šveicarijoje, palaikys 
ryšius ir su V. Vokietijos už
sienio reikalų ministerija. 
Taip pat Urugvajuje mirus at
stovui Grišonui, turime vilties 
P. Amerikoje atidaryti vieną 
konsulatą. Vašingtone dr. S. 
A. Bačkis numato pasitraukti 
iš diplomatinės tarnybos pa
reigų. St. Lozoraitis turės už
imti jo vietą ir pasilikti at
stovu Vatikane, nes dabar ne
są kitos išeities. Vašingtone 
padaryti konkretūs žingsniai, 
ir tikimasi diplomatinėje tar
nyboje turėti dar vieną naują 
jaunesnį žmogų, net įrašytą į 
diplomatinį sąrašą, kuris pa
gelbėtų St. Lozoraičiui.

Kalbėtojas toliau aiškino, 
kad sėkmingesniam darbui 
diplomatinei tarnybai yra bū
tina visuomenės parama.

St. Lozoraitis apgailestavo 
neatvežęs knygos, kurią para
šė jaunas teisininkas apie Lie
tuvos inkorporaciją Sovietų 
Sąjungon anglų kalba. Nors 
knygoje esą viena kita klaida, 
bet autorius panaudojęs ne
paprastai daug medžiągos. Jos 
autorius - William J. H. Hough, 
III. Knygos pavadinimas-“The 
Annexation of the Baltic Sta
tes”.

St. Lozoraitis kalbėjo, kad 
Vilniaus krašto vyskupijos tei
sinį įjungimą Lietuvos sąran- 
gon reikia kelti, remiantis sa
vo teise. Jis preiškė: “Aš tik 
žinau, jog Vilnius 600 metų bu
vo Lietuvos ir tik 19 metų Len
kijos rankose”. Dėl 600 metų 
krikšto minėjimo prašė visus 
lietuvius gausiai dalyvauti Ro
moje, kad būtų stiprus lietuvių 
pasirodymas, kad ten visur gir
dėtųsi lietuvių kalba. Popie
žiaus balsas yra svarus. Juo 
pasinaudokime.
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BURIAVIMAS LIETUVOJE

Jūrinio Lietuvos buriavimo 
šešiasdešimtmetis iškilmingai 
paminėtas Klaipėdoje ir raši
niais spaudoje. Buriavimo pra
džia laikomas kapitono L. Stulpi
no iniciatyva 1926 m. įsteigtas 
lietuviškas jachtklubas Klaipė
doje. Pirmą ilgesnę kelionę iš 
Klaipėdos Liepojon tada atliko 
nedidelė įgula vienintele jach
ta “Budys”. 1933 m. buvo įsteig
ta Lietuvos buriuotojų sąjunga, 
o 1936 m. — Klaipėdos buriavi
mo mokykla, vadovaujama pre
kybos laivyno kapitono J. Andže- 
jausko. Kapitono K. Plonaičio 
jachta “Gulbė”, perkirtusi Šiau
rės jūrą, aplankė Londoną, Oslą, 
Goeteborgą, pirmoji pasiekda
ma nulinį meridianą. Kapitono 
P. Buntino “Žalčių karalienė” 
tarptautinėse Baltijos šalių var
žybose išsikovojo greičiausios 
savo klasėje jachtos prizą. II D. 
karo liepsnos sunaikino Klaipė
dos jachtklubą, išblaškė buri
nį laivyną ir buriuotojus. Poka
rio metais išlikę seni laivai bu
vo atnaujinti S. Marcinkevičiaus, 
A. Pakalniškio, E. Ihgaunio bei 
daugelio kitų entuziastų pastan
gomis, įsigyta naujų. Buriuoti 
pradėjo Vilniaus, Kauno, Kap
suko (Marijampolės), Šiaulių, 
Elektrėnų gyventojai. Jūrinį bu
riavimą išjudino Kuršių nerijo
je pastatytas modernus jacht
klubas su mokymo kabinetais, 
prieplaukomis ir viešbučiu. Bu
rinį laivyną dabar sudaro 40 
greitaeigių jūrinių jachtų. Kas
met rengiamos populiarios Kur
šių marių regatos, Lietuvos jū
reivių sporto taurės varžybos. 
Kreiserinių jachtų buriuoto
jai sėkmingai dalyvauja sąjun
ginėse ir tarptautinėse regato
se. Didįjį krištolo prizą Balti
jos taurės varžybose laimėjo O. 
Kubiliūno vadovaujama “Lietu
vos” jachta, greičiausiai įvei
kusi dviejų tūkstančių jūrmy
lių maratoną.

ŠVENTĖ KLAIPĖDOJE
Šešiasdešimtmečio šventė Klai

pėdoje pradėta iškilmingomis 
“Lietuvos”, “Audros”, “Meridia
no”, “Žilvino”, “Žalgirio”, “Sū
duvos”, “Raganos” bei kitų jach
tų įgulų eitynėmis. Šventės daly
vius pasveikino Klaipėdos bu
riavimo federacijos pirm. R. 
Dargis, miesto vykdomojo komi- 
tęto pirmininko pavaduotojas A. 
Žukauskas. Lietuvos buriavimo 
federacijos prezidiumo narys 
E. Poženiauskas parodė Lietu
vos dailininkų sąjungos įsteigtą 
pereinamąjį prizą — pirmosios 
“Budžio” jachtos modelį. Šiam 
prizui laimėti kasmet pirmąją 
spalio savaitę bus rengiama jū
rų regata. Šventęs vėliavas iš
kėlė daug mylių audringa Bal
tija nuplaukę buriuotojai — Eri
kas Purvinas, Tautvidas Brakas, 
Osvaldas Kubiliūnas ir Tauras 
Rimonis. Žuvusiems prisiminti 
nuo “Lietuvos” denio jūron bu
vo nuleistas vainikas. Dvi die
nas trukusios šventės metu da
lyviai turėjo progą apžiūrėti 
prieplaukoje stovinčias jach
tas, susipažinti su jų įgulomis. 
Krantinėje nuotraukų parodą 
surengė žurnalistas B. Alek
navičius, tapybos darbų jūros 
temomis — dail. E. Žvaigždėnas. 

Jachtklube visus linksmino pi
ratus vaidinantys Vilniaus kon
servatorijos Klaipėdos fakul
tetų studentai, lankytojus gun
dę skaniais kepsniais, siūlę “lai
mingos” loterijos bilietus, pie
šę šaržus.

DAILININKU JACHTA
Prieš trejetą metų jachtą “Dai

lė” įsigijo Lietuvos dailininkų 
sąjunga. “Dailė” 1986 m. laimė
jo visus tris Lietuvos jūrinių 
jachtų čempionato etapus. Tre
čiąjį šimto jūrmylių etapą per 
siautėjančias Baltijos bangas 
“Dailė” įveikė neįtikėtinu grei
čiu — per 12 valandų. Įvairiose 
važybose “Dailės” įguloms va
dovauja kapitonais tapę daili
ninkai Jurgis Vrublevičius, Ro
mas Borisovas ir architektas 
Žvaigždras Drėma. Dailininkų 
jachtos įgulą sudaro pasižymė
ję buriuotojai: skulptorius Nag
lis Nasvytis, tapytojas Raimon
das Sližys, vitražistas Algirdas 
Dovidėnas, tapytojas Romas Da- 
linkevičius, grafikas Saulius 
Valius, poligrafininkas Sigitas 
Katkus, menotyrininkas Algis 
Patašius ir kino režisierius Val
das Jakniūnas. Antrajame varžy
bų etape sėkmingai buriavimo 
egzaminą išlaikė ir netgi jūros 
liga nesusirgo Lietuvos daili
ninkų sąjungos valdybos pirm. 
Konstantinas Bogdanas. Žiemos 
mėnesiais Lietuvos dailininkų 
sąjungoje rengiami tobulinimo
si kursai buriuotojams, o prak
tika atliekama nuo ankstyvo pa
vasario iki vėlyvo rudens. “Dai
lės” jachtoje yra pakankamai 
vietos kilnojamų parodų dar
bams nuplukdyti į kitas šalis. 
Sekantį sezoną buriuojantys dai
lininkai kilnojamas parodas 
planuoja surengti kai kuriuose 
R. Vokietijos, Latvijos ir Esti
jos uostuose.

TERŠIA RINGUVĄ
Ringuvos upelis Šiaulių ra

jone teka pro Ruvelių, Paringu- 
vio kaimus, per Ringuvos sov- 
chozo laukus ir įsilieja į Ventą. 
Upelis nedidelis, bet mielas gy
ventojams, kuriuos skaudina di
dėjanti tarša. Didžiausias upe
lio teršėjas — tarpkolchozinė 
Kužių gyvulininkystės įmonė, 
tačiau prisideda ir Ringuvos 
sovchozas. Daug žuvų užteršto
je Ringuvoje buvo išnuodyta 
1986 m. gegužės 24 d. II D. karo 
veteranas Stasys Balčiūnas Pa- 
ringuvių gyventojų vardu klau
sia, kada pašvarės Ringuva?

SUJUNGĖ KRANTUS
Vilniuje statomas dvylikta

sis tiltas sujungė Neries krantus 
tarp miesto centro ir Žvėryno. 
Statybos darbai bus užbaigti 
antrojoje 1987 m. pusėje. Tada 
kelias iš Vilniaus centro į Žvė
ryną sutrumpės dviem-trim kilo
metrais, bus galima atnaujinti 
Žvėryno tiltą, kuris yra seniau
sias Vilniaus mieste. Kai Vil
nių atgavo Lietuva, jame per Ne
rį buvo tik keturi tiltai. Dabar 
Vilnius greit turės jau dvylika. 
Planuojami dar du tiltai per Ne
rį: pėsčiųjų ties dabartine Leni
no aikšte ir Šilo gatvės tęsiniu 
tapsiantis keturioliktasis til
tas. Jis pagerins susisiekimą 
tarp Antakalnio ir Žirmūnų gy
venamųjų rajonų. y. Kst.

O /(/ naktį tylių ir .n ’entų 
Žydriuoju paukščių taku 
į Tėviškės kuklių pastogę 
Mintimis aš skrendu. . .

Ten skamba Kalėdų giesmės. 
Rymo apšerkšniję beržai - 
Motina laužo p/otke/ę...
Taika ir ramybė: - Sūnau. Tu grįžai

Kristaus gimimo šventė tejungia mus visus, skleisdama taiką ir ramybę mūsų GYVATARAS”, 
Hamilton, Ont.

Šv. Kalėdų
proga sveikiname plačiame pasaulyje 
išblaškytus lietuvius, šokėjų tėvelius 
bei rėmėjus, kitus meno vienetus ir 

jų vadovus, linkėdami

laimingų 1987 metų.

Šventų

VANCOUVER

dfcy of ths caniury

VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA

Toronto “Gintaro” ansamblis, 
vadovai ir tėvų komitetas

C) ražus tėvelių kraštas, 

Didvyrių žemė Lietuva 

Įausk širdin jos kalbą, raštą. 
Kovok, kad būtų ji laisva.

(J. Minelga)

proga 
sveikiname
visus musų rėmėjus, 
geradarius, meninius 
vienetus, lietuviškas 
organizacijas ir visus 

lietuvius plačiame 
pasaulyje. Linkime Jums 

visiems daug laimės, 
džiaugsmo ir laimingų bei 
darbingų ateinančių metų.
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AUDRA” TRAVEL
S/ Y^

H CORPORA TION
------------------------------------------------

Naujais 1987 metais
kviečia keliauti kartu

į Lietuvą (Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Panevėžys), 

į Italiją (Roma - krikščionybės sukakties

minėjimo metu),

į Australiją, į visą platųjį pasaulį,
naudojantis mūsų lietuviško-kanadiško biuro paslaugomis.

Specializuojamės:
" Grupinėse ir individualiose kelionėse i Lietuvą 

bei kitas šalis
■ Kelionėse į geriausias pasaulio sanatorijas, sveikatos 

klubus, gydyklas (įskaitant Lietuvą)
" Komercinėse kelionėse į Sovietų Sąjungą
■ Tvarkome iškvietimų dokumentus. Nuperkame dovanas 

bei automobilius giminėms Lietuvoje. Tarpininkaujame 
tvarkant palikimus į Sovietų Sąjungą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 
konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:
1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Atžalynas
sveikina'T
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Toronto Lietuvių namų vyrų būrelio dešimtmečio sukakties koncertinės programos atlikėjai. Iš kairės: akompa
niatorius JONAS GOVĖDAS, sol. DAIVA MONGIRDAITĖ, sol. V. VERIKAITIS su savo vadovaujamu vyrų choru 
“Aras” po sėkmingo koncerto Lietuvių namų salėje Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvos klausimai Vokietijoje
Šeštojo Lietuvių kultūros instituto suvažiavimo darbai
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Naujos filmas "Shoah" — sunaikinimas
Prancūzijoje pagamintos filmas, vaizduojantis žydu naikinimą Lenkijoje ir Lietuvoje

Turbūt nėra lenkiško laik
raščio bei žurnalo, tremtyje ar 
Lenkijoje, kuriame nebūtų na
grinėjamas filmas “Shoah” 
(hebraiškas žodis, reiškian
tis sunaikinimą). Žydų ir pa
saulio spauda irgi gan daug 
dėmesio šiam filmui skyrė. 
1986 m. spalio mėn. jis buvo 
rodomas Toronto kino teatruo
se.

Filmas trunka daugiau kaip 
devynias valandas. Jame nėra 
aktorių, daromi tik pasikalbė
jimai su žydais, išsigelbėju
siais nuo sunaikinimo, jų bu
deliais ir tuos įvykius mačiu
siais liudininkais. Tai doku
mentinis filmas, kuriame pa
brėžiama ne tiek praeitis, kiek 
dabartis, žmonių pažiūros į 
ano meto įvykius. Rodomos 
koncentracijos stovyklos, du
jų kameros, aplinkiniai kai
mai ir miesteliai, kokie jie yra 
dabar. Filmą sukūrė prancū
zų režisierius Claude Lanz- 
mann. Jis filmavo įvairiuose 
kraštuose, bet daugiausia Len
kijoje. Filmo tema: žydų nai
kinimas Lenkijoje Hitlerio 
valdymo metais.

Prasideda Paneriuose
Filmas “Shoah” pradedamas 

kalba apie Panerius, kurie čia 
vadinami “Ponari”. Kadangi 
Lanzmannas su savo filmo apa
ratu Lietuvoje nesilankė, bu
vo parinkta panaši į Panerius 
vieta Izraelyje. Du liudinin
kai, kuriems pavyko pabėgti iš 
Panerių į laisvę, pabrėžia, kad 
Lietuvos gamta yra gražesnė, 
augmenija vešlesnė negu Iz
raelyje ii- pasirinktoji vieta 
pilnai Panerių vaizdo nesu
daro.

Tie liudininkai pasakoja, 
kaip vokiečiai juos vertė de
ginti iškastus lavonus, kad 
neliktų žudymo ženklų. Kadan
gi rytų frontas jau artėjo prie 
Lietuvos, jie buvo verčiami 
sparčiai dirbti. Vienas liudi
ninkas, atkasinėdamas lavo
nus deginimui, atpažino iš 
drabužių ir veido bruožų savo 
motiną bei seseris.

Sukūrę šeimas Izraelyje jie 
savo vaikams apie pergyveni
mus Lietuvoje ilgai nieko ne
pasakojo. Apie jų pabėgimą 
nieko filme nesakoma, bet 
greičiausiai tai įvyko taip 
kaip buvo aprašyta Erenbur- 
go redaguotoje .“Juodojoje 
knygoje”.

(Visą šios knygos tiražą so
vietai sunaikino, o jos redak
torius pateko į laikiną Stalino 
nemalonę. Erenburgo klaida 
buvo ta, kad jis vokiečius va
dino vokiečiais. Įsteigus Ry
tų Vokietijos satelitinę vals
tybę, sovietai paskirstė vokie
čius į gerus ir blogus. Rytų Vo
kietijos piliečiai buvo vadi
nami pažangiaisiais, taikos 
mylėtojais, o Vakarų — smogi
kais, hitlerininkais ir pan. 
“Gerieji” vokiečiai, aišku, nie
ko blogo negalėjo daryti. Sta
lino favoritas talentingas 
Erenburgas mokėjo jį šlovinti, 
nevartodamas nuValkiotų so
vietiškų frazių. 1945 m. jis iš
gelbėjo J. Keliuotį nuo mirties 
sprendimo. Netrukus atgavo 
Stalino pasitikėjimą, nes jam 
buvo reikalingas. “Juodoji 
knyga” vėliau buvo išleista 
Izraelyje).

Pokalbiai su lenkais
Po Panerių epizodo seka 

pasikalbėjimai su lenkais, ku
rie gyveno koncentracijos sto
vyklos kaimynystėje. Režisie
riaus klausinėjamos mažo 
miestelio gyventojos pasisa
ko, kad”po žydų išžudymo yra 
geriau: jos dabar gyvena žydų 
namuose, kurie yra geresni 
negu tie, kuriuose jos anks
čiau gyveno, patenkintos, kad 
nėra žydžių, nes pastarosios, 
būdamos gražesnės, pavilioda
vo jų kavalierius.

Vienas ūkininkas, paklaus
tas, ar jis gailisi žydų, atsakė, 
ir taip, ir ne, su gudria šyp
sena pridūrė: kai buvo jaunas, 
mėgdavo žydes.

Miestelio inteligentas ne
klausiamas papasakojo, ką jo 
bičiulis girdėjęs: kažkoks ra
binas aiškino mirti surink
tiems žydams, kad juos toks li
kimas ištikęs dėl jų prosene
lių kaltės, kurie išduodami 
Kristų mirčiai, šaukė — jo 
kraujas tekrinta ant jų pali
kuonių.

Kita moteris tvirtino, jog 
už Kristaus išdavimą žydus iš
tiko užtarnauta Dievo bausmė. 
Tai buvo pasakyta Chelmno 
(Kulmhof) šventovės fone, 
prieš procesiją. (Paryžiaus 
“Kultūra”, minėdama šį epi
zodą rašo: “Atrodo, kad ant
rosios Vatikano santarybos 
nutarimai, pagal kuriuos to
kia pažiūra yra laikoma nuo
dėme, niekad šios parapijos 
nepasiekė”).

Visa tai vyksta skurdaus da
bartinės Lenkijos miestelio 
fone. Namai apšepę, tie “geri” 
namai, kuriuose kadaise žydai 
gyveno, yra pakrypusios lūš
nos. Miestelio gyventojai len
kiška elegancija nepasižymi. 
Gatvės pilnos klampių balų.

1943 m. Varšuvos geto suki
limo dalyvis pasakoja, kad kai 
jis su draugu kanalizacijos 
vamzdžiais jieškodamas suki
limui pagalbos pasiekė len
kišką Varšuvos dalį, lenkai 
juos norėjo pagauti ir atiduoti 
vokiečiams. Tokie atsitikimai 
būdavo nereti. Lenkų pogrin
dis Varšuvos geto sukilėliams 
jokios pagalbos nedavęs. Kai 
jie grįžo į getą, sukilimas jau 
buvo numalšintas.

Vokietis, SS narys, Treblin- 
kos lagerio sargybinis, su ku
riuo pasikalbėjimas buvo fil
muojamas slaptai, sakosi bu
vęs tik naikinimo mechanizmo 
ratelis. Dėl įvykusių žiaurumų 
jis kaltino latvius ir ukrainie
čius.

Vienas kirpėjas pasakojo: jo 
bičiulis, prieš vedant jo žmo
ną ir motiną į dujų kamerą nu
žudymui, turėjo joms nukirpti 
plaukus. Jis nepasakė joms 
kas jų laukia, nes kitaip bū
tų pats nužudytas, o joms nie
ko nepagelbėtų.

Lenkų žurnalai
Kadangi šis prancūziškas 

filmas visų pirma buvo rodo
mas Prancūzijoje, Paryžiaus 
lenkų žurnalai “Kultūra” ir 
“Kontakt” atsiliepė apie jį pa
lankiai. “Kultūra” rašo: “Nie
kas nesugebėjo taip giliai pa
vaizduoti žydų sunaikinimo 
tragedijos . . . Kas šį filmą ma
tė, niekad jo nepamirš”. “Kon
takt” žurnale M. Zawieja rašo: 
“Lanzmannas neparodė kraš
tutinumų. Parodė vidurkį. To
kio vidurkio, aš kaip lenkas 
gėdijuosi, bet negaliu ginčyti, 
kad jo nėra”. Popiežius belgų 
ir prancūzų veteranams skirto
je audiencijoje pagyrė šį fil
mą ir jo režisieriaus sąžinin
gumą.
Lenkijos vyriausybės protestas

Tokia idilė neilgai truko. 
Ją sudrumstė komunistinė 
Lenkijos valdžia, kuri pareiš
kė dėl filmo “Shoah” Prancūzi
jai protestą, sakydama, kad jis 
teršia lenkų garbę; netiesa, 
jog vokiečiai išnaudojo lenkų 
antisemitizmą ir todėl įsteigė 
Lenkijoje žudymo stovyklas. 
Lenkijos valdžia norėjo suda
ryti įspūdį, kad ji gina tautos 
garbę nuo kapitalistinių už
mačių.

Lenkijoje ir laisvajame pa
saulyje pasirodė straipsniai 
“Lenkija kaltinamųjų suole”, 
“Puolama lenkų garbė” ir pan. 
Filmo režisieriui buvo daromi 
priekaištai, esą filmas neob
jektyvus, tendencingas, skriau

džiantis lenkus. Buvo sakoma, 
kad šis filmas skleidžia ne
apykantą. Per žydų-lenkų sim
poziumus buvo prieita net ligi 
pasikoliojimų.

Norėdama parodyti, prieš 
kokius lenkų tautos šmeiži
mus ji kovojanti, satelitinės 
Lenkijos nepopuliari visuome
nėje vyriausybė rodė lenkus 
liečiančią šio filmo dalį per 
televiziją. Jos protestas Pran
cūzijos vyriausybei buvo pada
rytas tam pačiam tikslui pa
siekti. Dabartinė Lenkijos 
valdžia gerai žino, kad laisva
jame pasaulyje rašytojai, žur
nalistai, dailininkai ir filmuo- 
tojai nėra, kaip komunistiniuo
se kraštuose, valstybės tarnau
tojai, bet nuo kultūros ministe
rijos nepriklausomi asmenys. 
Filmas “Shoah” buvo pagamin
tas privačia Lanzmanno inicia
tyva. Jeigu Lenkijos valdžia 
tikrai šio filmo nenorėtų, ne
leistų Lanzmanno filmuotojų 
grupei važinėti po Lenkiją. 
Taip pat nelogiška rodyti šį 
filmą Lenkijoje ir protestuoti 
prieš jo rodymą Prancūzijoje.

Lenkijos valdžia savo tikslą 
pasiekė: ji ne tik sukiršino 
žydus su lenkais, bet ir lenkus 
jų pačių tarpe. Viena, slaps
čiusi žydus moteris, Paryžiaus 
žurnalui “Kultūra” rašo: “La
biau negu vokiečių mes bijojo
me lenkų: kaimynų, kiemsar
gių, krautuvininkų. Jų įgudu
si akis lengviau pastebėdavo 
įvairius nukrypimus nuo nor- 
malumo: mūsų nerviškumą, 
daugiau lėkščių ant stalo pa
stebėdavo netikėtai užėjusios 
kaimynės, bevaikės šeimos pa
džiautus vaiko drabužė
lius . . .” Kitoje to paties žur
nalo laidoje rašoma: “Lenkiu 
galvą prieš trijų milijonų len
kų kapus, kurie krito kovoje 
prieš nacių ir sovietų galybę. 
(Jie) žuvo taip pat gindami vi
sos Europos žydus”.

Iškraipos
Spaudoje dažnai pasirodo 

straipsniai, kuriuose atsispin
di nieko bendro su istoriniais 
faktais neturinti galvosena. 
Pvz. lenkų spaudoje žydai ne
retai kaltinami už trėmimus į 
Sibirą (buv. Lenkijos rytinė
se dalyse iki sovietų-vokiečių 
karo pradžios buvo penki ma
siniai vežimai į Sibirą). Lais
vojo pasaulio lenkų statistika 
rodo, kad išvežtųjų tarpe žydų 
buvo 30%, nors tų sričių gyven
tojų tarpe buvo tik 10% žydų.

Per 1941 m. birželio mėn. 
trėmimus iš Lietuvoje gyve
nančių žydų 2.74% buvo išvež
ta, o lietuvių — apie 1.5% (“Li- 
tuanus” 1985 m. 3 nr.). Taigi ir 
čia negalima tvirtinti, kad žy
dai vežė, bet nebuvo vežami.

Kitas pavyzdys: filme “Holo
caust” buvo rodomi lenkų ka
riuomenės uniformomis ap
rengti kareiviai, kurie buvo 
vadinami lietuviais. Tokios 
kariuomenės niekad nebuvo. 
Tai filmo autorių fantazija, 
bet milijonai šį filmą matė ir, 
neturėdami kitos informaci
jos, galbūt tam tiki. Pavyzdžių 
netrūksta.

Atskirti istoriniams faktams 
nuo populiarių mitų Oksforde 
yra įsteigtas “Institute of 
Polish-Jewish Studies”. Pa
našią instituciją Miunchene 
turi ir ukrainiečiai su žydais. 
1986 m. rugpjūčio mėn. Winni- 
pege žydų ir ukrainiečių tei
sininkai įsteigė bendrą orga
nizaciją Deschenes komisijos 
kaltinimams tirti. Dialogų te
ma yra plati, sudėtinga ir daž
nai nemaloni. Jų dalyviai jau
čiasi nejaukiai, nes gali būti 
paliesta sunkiai išsprendžia
ma problema. Švaistytis kalti
nimais nėra sunku, tačiau sun
kiau yra į juos atsakyti, ypač 
tada, kai jie yra pagrįsti. J.B.

A. LEMBERGAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

III
Kaip pernykščiame, taip ir 

šiemetiniame suvažiavime 
kraštotyros ir tautosakos pro
blemas gvildeno du Bielefeldo 
universiteto profesoriai: dr. 
Gerhardas Bauer ir dr. Manfre
das Klein. Nuo 1982 m. jie abu 
bendrai tyrinėja tradicinio 
Lietuvos kaimo gyvenimo for
mas.

Sociologijos profesorius dr. 
Baueris gimė Klaipėdoje, bai
gė Vasario 16 gimnaziją Huet- 
tenfelde, parašė disertaciją 
apie tradicinę baltų visuome
nę ir jos pasaulėvaizdį. Tęs
damas Lietuvos papročių tei
sės nagrinėjimus, skaitė pra
nešimą “Apie Lietuvos beže
mius valstiečius: grytelnin
kus, bobelius ir kampininkus”. 
Tai mėginimas nušviesti XIX 
š. žemesniųjų visuomenės kla
sių padėtį ir jų vaidmenį tra
diciniame Lietuvos kaimo gy
venime. Jų atsiradimą nagri
nėjo istorikai (K. Jablonskis). 
Pobaudžiavinės gyvenimo są
lygos ir santykiai vaizduojami 
literatūroje, atsiminimuose 
(pvz. M. Katkaus “Balanos ga
dynėje”). Bežemių ir mažaže
mių kaimai dažnai turėjo ma
žybinius pavadinimus (pvz. 
Rudikėlių k.), buvo išlikę dar 
šio šimtmečio pirmoje pusėje 
ir tiriami kraštotyrininkų ne
priklausomybės metais. Įdo
mios medžiagos surinko Šiau
lių muziejus 1936-40 m. savo 
anketomis, kurias skelbė “Gim
tasis kraštas”. Surinkti duo
menys apie baldus, indus, mi
tybą, drabužius, papročių tei
sę dar mažai nagrinėti. Trilau
kė žemdirbystės sistema, susi
dariusi vad. valakų reformos 
įtakoje, išsilaikė iki Didžio
jo karo ir užkonservavo eko- 
nominius-socialinius Lietuvos 
kaimo santykius, kuriuos iš
ardė prasidėjęs skirstymasis 
į vienkiemius. Mažažemiai už
ėmė tarpinį vaidmenį tarp ūki
ninkų ir varguomenės, daly
vaudavo seniūno rinkime ir 
kaimo savivaldoje, kurią ca
ro valdžia po baudžiavos pa
naikinimo stiprino ir kontro
liavo. Iš to susidarė nuolati
nis visuomeninės trinties “tri
kampis”.

Estetikos ir komunikacijos 
profesorius dr. M. Kleinas, 
pradėjęs domėtis folkloristi
ka, 1980 m. išleido “Pabaltijo 
vaiduokliškų istorijų” rinki
nį. Susipažinęs su dr. Bauru, 
pramoko lietuviškai. Pagal V. 
Vokietijos akademinių mainų 
programą 1982/83 metų žiemos 
semestrą darbavosi Vilniaus 
universitete, susipažino su 
lietuvių tautosakos lobiais 
ir juos subtiliai tyrinėja. Šį 
kartą jis nagrinėjo temą “Ką 
galima patirti lietuvių liau
dies dainose apie kraitį”, pa
teikdamas nemažai savo pa
ties vertimų. Kraitis užima 
svarbią vietą vestuvių papro
čiuose. Jo nagrinėjimas pa
deda nušviesti tradicinės kai
mo visuomenės vertybių ir nor
mų vaidmenį. Supoetinti krai
čio įvaizdžiai liaudies dai
nose atidžiam tyrinėtojui pa
deda atkurti senosios visuo
menės nuosavybės ir šeimos 
santykius. Kraičio sudarymo, • 
saugojimo ir išvežimo moty
vai padeda geriau suprasti 
kaimo gamybinio ūkio bend
ruomenės vertybes ir normas, 
kurios užtikrindavo jo ilga
laikius interesus ir regulia-\ 
vo žmogiškų jausmų pasaulį, 
kuriame meilė turėjo vertę, 
bet neturėjo reikšmės.

IV
Paskutiniai du pranešimai 

buvo skiriami naujausiai Lie
tuvos istorijai. Istorikas ir po
litologas dr. Eberhardas 
Demm, Paryžiaus X (Nanterre) 
universiteto mokslinis dar
buotojas, domisi nepriklau
somos Lietuvos valstybės at
kūrimo istorija, rašė apie lie
tuvių-vokiečių draugiją 1917/18 
metais, rengia plačią monogra
fiją apie garsų, bet nevieno
dai vertinamą politikos vei
kėją Juozą Gabrį. Savo prane
šime “Juozas Gabrys ir jo vaid
muo lietuviškoje politikoje 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ir po jo” autorius pasidalijo 
savo žiniomis apie šio “profe
sionalaus Lietuvos propagan
disto” veiklą užsienyje, jo 
įsteigtą Lietuvos informaci
jos biurą Šveicarijoje, Euro
pos tautybių išsivadavimo są

jūdį, jo paslaptingus ryšius 
su abiem kariaujančiom pu
sėm, ginčus su Lietuvos tary
ba, nesėkmingas pastangas 
ateiti į nepriklausomos Lie
tuvos valdžią.

Gabrys buvo gabus, avan
tiūristinių polėkių politikas, 
neabejotinas patriotas, dar 
prieš Didįjį karą skelbęs iš
mintingą formulę: laisva Lie
tuva laisvoje nepriklausomoje 
Europoje. Įdomi asmenybė, ge
ras pavyzdys, kas atsitinka su 
intelektualu, kai jis leidžiasi 
į politiką. Dr. Demm dar tikisi 
sutelkti daugiau duomenų apie 
Juozą Gabrį ir labai norėtų 
surasti daugiau lietuviškų šal
tinių.

Vienintelis naujas šio suva
žiavimo paskaitininkas buvo 
istorijos magistras Naumas 
Oranskis, Kiolno universitete 
rašąs darbą apie Vilniaus 
klausimą ir lietuvių-lenkų san
tykius. Jo pranešimo tema — 
“Lenkijos įvykdytas Vilniaus 
užėmimas 1920 m.” Klausia
mas, kodėl jis pasirinko tokią 
temą, jaunas autorius papras
tai atsakė: “Vilniaus istorija 
— mano paties istorija”. Ten 
gimęs, augęs ir 1974 m. į Va
karus persikėlęs Rytų Euro
pos istorikas apžvelgė šio lie
tuvių-lenkų konflikto politi
nes priežastis, lenkų aneksio- 
nistų ir federalistų planus, 
atsikuriančios Lietuvos sunku
mus ir Pilsudskio vaidmenį. 
Įsakydamas užimti Vilnių, Pil
sudskis siekė priversti Lietu
vą bendradarbiauti su Lenki
ja. Tas planas nepavyko, nes 
jauna Lietuvos valstybė, pa
tyrusi praeityje daug sunku
mų, atkakliai priešinosi. Net 
jei ir nebūtų kilęs konfliktas 
dėl Vilniaus, abiejų valstybių 
santykiai negalėjo būti sklan
dus.

V
Spalio 19 d. Vasario 16-sios 

gimnazijoje įvyko LKI visuo
tinis narių susirinkimas, pa
tvirtinęs tą pačią valdybą: LKI 
vedėjas mag. Vincas Bartusevi
čius, pavaduotojas — dr. Vi
lius Lėnertas, sekretorius — 
dr. Kajetonas J. Čeginskas, 
bibliotekos vedėjas — dipt 
bibl. Artūras Hermannas, ar
chyvo vedėjas — Vasario 16 
gimnazijos direktorius And
rius Šmitas ir kontrolierius 
muzikas Petras Odinis.

LKI įsteigtas 1981 m. kovo 
7 d. Verčiasi savanorišku ne
apmokamu darbu ir aukomis. 
Tebėra vystymosi stadijoje ir 
daro nuolatinę pažangą. Kukli, 
bet regima veikla skatina ne
sustoti pusiaukelėje.

S VYTA UTAS KASTYTIS

| Lietuviai Kalėdų rytą
Prie Tavo ėdžių

Q Karaliai, kunigaikščiai ėjo,
3 Priimk ir mūsų eiseną 
g Silpnų likimo bėdžių!

Nei miros, nei kodylo 
Neatnešėni pagarbint, 

Sutvėrėjau.
Mus dabartis be žodžių 

teisina,
Mūs didelė skriauda į dangų 

kyla.

Sudeginti namai, gimtinė 
išdraskyta

Ir artimieji atėjūnų išvežioti.
Kas pasitiks ištrėmime 

pavargusius,
Nelaisvėj sugrąžins mums 

laisvės rytą,

Kai tik naktis juoda tėvynėj 
lankos.

Ir nedalia bujoja gintariniuos 
plotuos?---

Aptemo liūdesiu laukai ir 
pievos margosios,

Našlėm ir motinom skausme 
užlūžo rankos ...

Cedelghem, Belgija, 
1945 m. gruodžio 23 d.

Atsiųsta paminėti
Paulius Jurkus, KAI VILNIAUS 

LIEPOS ŽYDI. Žibunto sakinės 
apie Vilnių. Viršelis ir vinjetės 
paties autoriaus. Išleido “Var
duva" (231 Highland Blvd., Brook
lyn, N. Y. 11207, USA). Brooklyn, 
N. Y. 1985 m. Kaina— $10.00 JAV

Jonas Rūtenis, VAIVOS JUOS
TA. Eilėraščiai ir dialogai. Vir
šelis ir iliustracijos — paties au
toriaus, leidinio mecenatas — 
Gražvydas Rūtenis. Atspausdinta 
500 egz. Brooklyn, N. Y. 1986 m., 
134 psl. Kaina — $6.00 JAV.

Jaunoji dail. Diana Veselkaitė- 
Bulka, dailės studijas baigusi 
valstybiniame Detroito Wayne 
universitete, sėkmingą savo dar
bų parodą surengė Detroito prie
miestyje Royal Oak. Ją teigiamai 
įvertino meno kritikė Linda Jones 
dienraščio “Detroit News” š. m. 
rugsėjo 15 d. laidoje. Parodą spa
lio 10 d. paminėjo ir VEI-sis Det
roito televizijos kanalas. Dail. D. 
Veselkaitė daugiausia kuria por
tretus, jiems pasirinkdama vyres
nio amžiaus asmenis, nuskriaustus 
gyvenimo, užmirštus žmonių.

Dail. Jonei Kvietytei-Young, 
gyvenančiai Kalgaryje, buvo skir
ta š. m. rugsėjo 19, penktadienio, 
vakaronė Čikagoje, Jaunimo cent
ro kavinėje. Viešnią iš Kanados 
dar daug kas prisiminė kaip ta
lentingą išraiškos šokėją, baigu
sią D. Nasvytytės modernaus šo
kio studiją. Ji 1979 m. baigė me
no mokyklą ir tapo dailininke. 
Vakaronėje dail. J. Kvietytė ro
dė savo kūrinių skaidres, apiman
čias ištisas serijas. Jos pradeda
mos “Manhattano bučkių elegija”, 
"Dangaus skaitymu”, užbaigiamos 
gėlėms skirta “Orchidėjų” serija 
ir netgi atskiros serijos susilau
kusiomis katėmis. Serijos yra at
liktos įvairia technika. Vakaro
nės dalyviai pasigedo originalų, 
kuriems reikėtų specialios pa
rodos.

Etnografinis Bostono lietuvių 
ansamblis “Sodauto”, vadovau
jamas Gitos Kupčinskienės, nau
jąjį veiklos sezoną spalio 5 d. Bos
tono lietuvių piliečių draugijos 
salėje pradėjo programa “Žirgas 
ir rūta”. Muzikinėn pynėn buvo 
įjungta 20 lietuvių liaudies dainų 
ir šokių, fonui panaudojant ekra
ne rodomų skaidrių vaizdus. “So
dauto” koncertą surengė Lietu
vių tautodailės instituto Bostono 
skyrius. Ansamblis yra pakvies
tas į Providence ir Norwoodo 
miestus, De Paul universitetą Či
kagoje. Norwoode bus švenčiama 
deimantinė Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos sukaktis. De Paul univer
siteto koncerte dalyviai buvo su
pažindinti su lietuvių liaudies dai
nomis, sutartinėmis, šokiais ir ra
teliais; Sėkmingas “Sodauto” kon- 
cėrtas ten įvyko 1986 m. lapkri
čio 8 d.

Rašytojos Sofijos Kymantaitės- 
Čiurlionienės (1886—1958) šimtų
jų gimimo metinių minėjimą spa
lio 26 d. Tautiniuose lietuvių na
muose skautams ir Čikagoje gy
venantiems lietuviams surengė 
“Aušros Vartų”, “Kernavės” ir 
"Nerijos” tuntai. Mat velionei 
teko būti pirmąja Lietuvos skau
čių vadove. Paskaitą apie S. Čiur
lionienę — rašytoją, pedagogę, 
tautodailės ir tautinės kultūros 
puoselėtoją skaitė Dalia Sruo- 
gaitė-Bylaitienė. Velionies kūri
nių ištraukomis minėjimą papildė 
skautės Rita Bartuškaitė ir Aušri
nė Mikutaitytė. Minėjime panau
dota ir viena ištrauka, juostelėn 
įrašyta dabartinės Kauno dramos 
teatro aktorės Doloresos Kazragy- 
tės. Skautės pašoko “Sadutę” ir 
“Audėjėlę”, padainavo tris dai
nas. Minėjimo dalyvius sudomino 
v.s. Eleonoros Šalčiūnienės su
rengta S. Kymantaitės-Čiurlionie- 
nės raštų, straipsnių, laiškų ir 
nuotraukų parodėlė. Vienas stalas 
buvo skirtas knygoms apie velio
nies vyrą M. K. Čiurlionį. E. Šal- 
čiūnienė parodėlei panaudojo D. 
Sruogaitės-Bylaitienės surinktą 
medžiagą.

Lietuvių istorijos draugija, vado
vaujama Juozo Masilionio, naują
jį veiklos sezoną pradėjo spalio 
8 d. narių posėdžiu Čikagos so
cialinės tarybos “Seklyčioje”. 
Paskaitą “Lietuvos prezidentai ir 
vyriausybės” skaitė Vincentas Liu- 
levičius, paliesdamas trumpą 1918- 
23 m. laikotarpį, kai vyko daug 
pasikeitimų. Keitėsi sąlygos, bu
vo keičiami ir valdomųjų organų 
pavadinimai. Pvz. Lietuvių tau
tos taryba tapo Lietuvos taryba 
ir netgi Valstybės taryba. Pirmą
ją laikinę vyriausybę 1918 m. lap
kričio 11 d. koaliciniu pagrindu 
sudarė ir jai vadovavo A. Volde
maras. Jau tada išryškėjo parti
niai skirtumai. Platesnės veiklos 
nebuvo galima išvystyti, nes Lietu
voje dar šeimininkavo vokiečiai, 
o Vilniuje jau organizavosi lenkų 
daliniai, iš rytų grasino bolševi
kai. Savo paskaitoje V. Liulevi- 
čius, remdamasis įvairiais šalti
niais, taip išrikiavo Lietuvos pre
zidentus Antanas Smetona — pir
masis laikinis ir trečiasis prezi
dentas, Aleksandras Stulginskis — 
antrasis laikinis ir pirmasis konsti
tucinis prezidentas, dr. Kazys Gri
nius — antrasis konstitucinis pre
zidentas.

Kauno paveikslų galerijoje sa
vo amžiaus aštuoniasdešimtme
čiu! skirtą parodą surengė kau
nietis dail. Juozas Aleknavičius. 
Sukaktuvininkas yra žymiųjų dai
lininkų K. Sklėriaus ir V. Didžio
ko auklėtinis, pasižymėjęs nuo
taikingomis akvarelėmis, šviesiais 
peizažais. Parodoje sutelkti sce
novaizdžiai, įvairios kompozici
jos, portretai ir grafikos darbai 
apėmė beveik 60 kūrybinės veik
los metų.

Vll-sis Pabaltijo ir Gudijos lė
lių teatrų festivalis pasibaigė Ry
goje. Vertintojų komisija pagrin
dinį prizą paskyrė Talino teatrui 
už V. Šekspyro “Vasarvydžio nak
ties sapno” ir R. Pilo “Mano na
mų” spektaklius. Premijas laimė
jo Vilniaus “Lėlės” teatras už H. 
Knauto spektaklį “Lakštingala”, 
sukurtą pagal H. C. Anderseno 
pasaką, ir Kauno lėlių teatras — 
už E. Ignatavičiaus inscenizaciją 
“Stebuklingoji motina Elnė”, ku
riai panaudotas Č. Aitmatovo kūri
nys "Baltasis garlaivis”. Medaliu 
ir diplomu už scenografiją apdo
vanotas vilnietis dail. V. Mazū
ras, už muziką — kompoz. F. La
tėnas. Diplomas už sėkmingą de
biutą paskirtas Vilniaus “Lėlės” 
teatro rež. R. Driežiui, paruošu
siam A. Gudelio pjesę liaudies 
pasakų motyvais “Dailidė, Perkū
nas ir velnias”, už atliktus vaid
menis — to teatro aktoriui J. Mar
cinkevičiui.

Konstantino Glinskio (1886— 
1938), aktoriaus ir režisieriaus, 
šimtosios gimimo metinės pami
nėtos specialia paroda Lietuvos 
dailės muziejuje Vilniuje. K. 
Glinskis, dramos studiją baigęs 
Petrapilyje, dirbo to miesto rusų 
teatruose ir su lietuviais saviveik
lininkais. Jo veikla Kaune susieta 
su Lietuvos teatru 1920-37 m. lai
kotarpyje. Čia K. Glinskis reži
savo 35 dramos veikalus, dvi ope
ras, sukūrė 34 vaidmenis. Jam te
ko režisuoti ir pirmąjį G. Verdžio 
“Traviatos” spektaklį 1920 m. 
gruodžio 31 d., kuriuo buvo pra
dėtas profesinės operos kelias 
Lietuvoje, dabar tęsiamas Vilniu
je. Parodai panaudota istpriųg 
medžiaga, dailės kūriniai, memo
rialiniai K. Glinskio daiktai iš 
teatro ir muzikos skyriaus fondų, 
atspindintys pagrindinius jo gy
venimo bei kūrybos mometus. Pa- 
rodon taipgi įjungtos XX š. pra
džios afišos ir programos, liudi
jančios K. Glinskio įnašą į teatri
nę Petrapilio lietuvių veiklą. Pa
roda plačiau atskleidė ir pirmuo
sius profesinio Lietuvos dramos 
teatro dešimtmečius Kaune, kai su 
tuo teatru dirbo talentingas akto
rius bei rež. Konstantinas Glins
kis.

Lietuvos mokslų akademijos 
istorijos instituto archeologai 
1986 m. vasarą tyrinėjo senuo
sius pilkapius bei kapinynus Tau
ragės ir Šilutės rajonų paribyje. 
Duomenų apie vertingus radinius 
pateikia archeologų grupės vado
vas Valdemaras Šimėnas. Jau 
anksčiau buvo spėjama, kad šio
se vietose gyveno skalviai — tar
pinė gentis, turinti lietuviškų ir 
prūsiškų bruožų. Kasinėjimais 
buvo stengiamasi išsiaiškinti skal
vių kilmę, etninę priklausomybę, 
nustatyti jų teritorijos ribas. Pa
sak archeologo V. Šimėno, nema
žai įdomios medžiagos buvo rasta 
Greižėnų, Oplankio, Vertuliškiu. 
Vilkiškių piliakalniuose, Šilutės 
rajone pradėtuose kasinėti senuo
siuose kapinynuose. Šaltinėtų dau
bų apjuostame Sodėnų šlaite jau 
XX š. pradžioje rasta daug žalva
rio ir geležies dirbinių, nukelia
vusių į “Prūsijos” muziejų Kara
liaučiuje. Šį kartą Lietuvos archeo
logai, ištyrę nedidelį kapinyno 
plotelį, aptiko devynis įvairialai- 
kius kapus. Trijose griautinėse 
kapavietėse, priklausančiose V- 
VII š., su vyrų palaikais jie atkasė 
žalvario antkaklių, kinkinių segių, 
ietigalių, kovos peilių, -įmovinį 
kirvį, šešiolika gintaro karolių. 
Turtingos radiniais buvo ir viršu
tiniame sluoksnyje atkastų šešių 
XI-XII š. degintinių kapų įkapės. 
Vidgirio kapinyne prie Tauragės- 
Mikytų plento archeologų ekspe
dicija tyrė jo ribas. Čia buvo at
kasti penki griautiniai kapai. Vie
name kape su vyro palaikais gulė
jo žirgo kaukolė, žąslai, pentinas. 
Brangiausiu radiniu grupės vado
vas V. Šimėnas laiko paauksuotą 
tankinę segę, nes tokių papuoša
lais išmargintų, juodinimo tech
nika pagamintų segių Lietuvos ka
pinynuose lig šiol dar nebuvo už
tikta. Aplamai radiniai patvirti
no kai kurias anksčiau susiforma
vusias mintis apie skalvių kilmę, 
jų materialinę kultūrą. V. Kst.
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Lietuvių rūpesčiai Romoje 
Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmės. Spauda apie 
Šv. Tėvo kelionę į Lietuvą. Angliškoji radijo programaLIETUVOS KANKINIŲ 

pavyzdys ir nuopelnai tesu
teikia visiems lietuviams iš
tvermės bei ryžto darbuotis 

jjiMUSio [Kristaus 
pilnutiniam įsikūnijimui 

mūsų tautoje!

LIETUVOS KANKINIŲ 
parapijos Anapilyje kunigai: 

kun. dr. Pranas Gaida, 
kun. Kazimieras Kaknevičius 

ir kun. Jonas Staškus

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:
Jonas Andrulis, Vida Valiulienė, Juozas Karasiejus, 
Jonas Ažubalis, Vidmantas Valiulis, Slava Žiemelytė, 

Genovaitė Trinkienė, Rimas Paulionis, 
Regina Celejewska, Pranas Linkevičius, 
Genovaitė Gaižutienė ir Stasys Vaštokas

J Kristaus 
gimimo 
šventės ir
Naujų metų 
proga 
sveikinu visus 
Otavos lietuvius, 
brolius kunigus,

gimines ir visus mielus tautiečius pavergtoje
Lietuvoje, linkėdamas šventinio džiaugsmo, 
ištvermės ir geriausios sėkmės naujaisiais 
metais.

Si
Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, 

Otavos lietuvių katalikų misijos 
kapelionas

$

&

ristaus gimimo švenčių ir
Naujų metų proga sveikinu Aušros 

Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius. 

Dievo ir tėvynės meilė teišryškina mumyse 

žmogaus didybę ir teveda mus į Dievo 
karalystę.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM 
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone

Vietos lietuviai jau pradeda 
planuoti bei rūpintis Lietu
vos krikščionybės sukakties 
renginiais 1987 metais. Tuo 
reikalu Romoje lankėsi vysk. 
P. Baltakis, kun. K. Pugevičius, 
J. Kavaliūnas ir M. Skabeikie- 
nė. Buvo aptarti pagrindiniai 
iškilmių dalykai.

Jau paaiškėjo, kad ryšium 
su pagrindinėm iškilmėm 1987 
m. birželio 28, sekmadienį, 
bus visa eilė kitų renginių. 
Birželio 26-28 d.d. Gregoria- 
num universitete bus akademi
nės paskaitos apie Lietuvos 
krikščionybę ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių publikai. 
Paskaitų serija čia vdinama 
“Colloquium”. Jai vadovauja 
kun. prof. P. Rabikauskas, SJ. 
Be to, tos savaitės pabaigoje 
numatyta akademija, kurios 
turinys dar nėra išryškėjęs, 
audiencija pas Šv. Tėvą. Prieš 
ir po didžiųjų iškilmių birže
lio 28 d. numatyta visa eilė pa
maldų įvairiose Romos švento
vėse lietuvių, lotynų ir lenkų 
kalbomis.

Pagrindinėse pamaldose gie
dos Lietuvių operos choras iš 
Čikagos ir visi pamaldų daly
viai. Paskelbimas palaimin
tuoju arkiv. Jurgio Matulaičio 
numatytas Šv. Petro baziliko
je per pagrindines iškilmes, 
kurioms vadovaus pats Šv. Tė
vas Jonas-Paulius II. Tiksli 
iškilmių programa Romoje pa
aiškės vėliau, kai viskas bus 
suplanuota ir suderinta.

Šv. Tėvo kelionė Lietuvon
Spaudoje vis keliama mintis 

apie galimą ar negalimą Šv. 
Tėvo kelionę į Lietuvą. Dien
raštis “Avenire” 1986. XI. 20 
išspausdino ilgoką straipsnį 
savo bendradarbio Luigi Geni- 
nazzi “Popiežiaus širdis tarp 
dviejų kraštų”. Pastarasis mi
ni Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
pareiškimą lėktuve, skrendant 
į Bangladešą, atsiliepiant į 
žurnalistų paklausimą apie jo 
kelionę į Maskvą 1988 m., kai 
bus minima rusų-ukrainiečių 
krikščionybės 1000 metų su
kaktis. Ten Šv. Tėvas pareiš
kė, kad dabartinis jo noras 
yra aplankyti Lietuvą 1987 m., 
kai bus minima Lietuvos krikš
to 600 metų sukaktis, nes tai 
esanti tiesioginė jo pareiga.

Straipsnio autorius mano, 
kad Šv. Tėvo kelionė Sov. Są- 
jungon esanti iliuzija, nes jis 
ten nepageidaujamas. Net Gor
bačiovas vengia kelionės į Ro
mą, nes, pagal diplomatinį 
mandagumą, turėtų aplankyti 
ir Vatikaną, nors diplomati
nių santykių su Maskva neturi.

L. Geninazzi primena, esą 
Šv. Tėvas norėjo aplankyti Lie
tuvą 1984 m. Šv. Kazimiero 500
metų mirties metinių proga,

jamas “Ostpolitik” pionieriaus 
kardinolo Koenigo pareiški
mas: “Šv. Tėvo kelionė į Sov. 
Sąjungą nėra negalima, tačiau 
prilygtų stebuklui”.

Š. Amerikos spaudoje
Apie minėtąjį Šv.Tėvo pa

reiškimą žurnalistams Mont- 
realio dienraštis “The Gazette” 
1986. XI. 20 išspausdino in
formaciją, kurioje sakoma, 
kad Šv. Tėvas paneigęs žinią 
apie jo kelionę Sov. Sąjungon, 
nebent Gorbačiovas pirma jį 
pakviestų aplankyti Katalikų 
Bendrijas Lietuvoje ir Ukrai
noje.

Nors oficialūs planai dar ne
są paskelbti, tačiau, pasak 
“The Gazette” informacijos, 
plačiai manoma, kad Gorba
čiovas, lankydamasis Romoje 
1987 m. sausyje, aplankys 
taipgi Vatikaną ir pakvies 
Šv. Tėvą į Maskvą. O Šv. Tėvas 
pareiškęs žurnalistams, jį ly
dintiems kelionėje lėktuvu į 
Bangladešą: “Aš nė nekalbė
siu apie kelionę Rusijon. Ma
no pareiga būtų keliauti į Lie
tuvą”.

Žinia iš Maskvos
“The Gazette”, “Toronto 

Star” ir kiti dienraščiai 1986. 
XI. 21 paskelbė Reuterio agen
tūros žinią iš Maskvos, esą lat
vių katalikų diakonas Albert 
Budzė spaudos konferencijoje 
pareiškęs, kad Sov. Sąjungos 
vyriausybė svarsto Šv. Tėvo 
apsilankymo galimybę. Šv. Tė
vas esąs ne tik K. Bendrijos, 
bet ir Vatikano valstybės gal
va. Dėl to jo apsilankymas Lie
tuvoje bei Latvijoje esąs ga
limas. Galutinis sprendimas 
priklauso Sov. Sąjungos vy
riausybei.

Tas pareiškimas buvo pa
darytas asmens, dalyvaujan
čio “sovietinės taikos” kon
ferencijoje, neturinčio jokio 
administracinio svorio sovie
tinėje valdžioje. Šv. Tėvo ke
lionė į Lietuvą ir toliau te
bėra daugiau negalimybė negu 
galimybė.

Neatvyko arkiv. Povilonis
Dar galima pridurti, kad Ro

moje šį rudenį buvo laukiamas 
arkiv. L. Povilonis, kuris yra 
paskirtas Vatikano švietimo — 
studijų kongregacijos nariu. 
Jis turėjo dalyvauti tos kon
gregacijos posėdžiuose, bet 
pranešė telegrama negalįs at
vykti. Manoma, kad okupacinė 
sovietų valdžia jo neišleido. 
Jau anksčiau buvo pranešta, 
kad sovietinė valdžia uždrau
dusi vyskupams išvykti iš Lie
tuvos iki 1987 m. birželio 28 
d., t. y. Lietuvos krikščionybės 
sukakties iškilmių Romoje. Ta 
sukaktis, iškelianti Lietuvą

ū rrbflxp • . Fristaus gimimo £
■ w\, šventės proga £

bet Maskva neleidusi. Protes
tuodamas Šv. Tėvas, tą nelei
dimą paskelbė viešai 1984 m. 
rugpjūčio 24 d. Jei betgi 1987 
m. atsirastų galimybė, tai Šv. 
Tėvas esą vyktų Lietuvon bir
želio 28 d., kai ten bus mini
ma krikščionybės sukaktis. 
Žurnalistas betgi, matyt, ne
žinojo, kad 1987 m. birželio 
28 d. Lietuvos krikšto sukak
ties iškilmės bus Romoje, ku
rioms pats Šv. Tėvas yra pasi
žadėjęs vadovauti.

Straipsnyje primenama, kad 
Vatikano metraštyje “Annua- 
rio pontificio” Lietuva, kaip 
ir Latvija su Estija, tebėra 
įrašytos kaip nepriklausomos 
valstybės (stato autonomo). 
Straipsnio pabaigoje cituo-

į tarptautinę viešumą ir kartu

klubo narius bei 
p rija učian čius.

Lai švenčių dvasia 
visiems teikia ramybę!

Giedraičio lietuvių žūklautojų ir 
medžiotojų klubo valdyba Hamiltone
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I 7SUSikiHU parapijiečius, 
Londono, Rodney, West Lome ir apylinkių 
lietuvius, linkėdamas visiems linksmu

šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų -

klebonas kun. Ignas Mikalauskas, OFM

sovietinę jos priespaudą, 
Maskvai yra nemaloni rakštis.

Radijo programoje
Vatikano radijo angliškasis 

skyrius programoje “The 
Church Today” 1986 m. lapkri
čio 14 d. transliavo pasikalbė
jimą su kun. E. Putrimu apie 
baltiečių demonstraciją Vie
noje ir dabartinę būklę sovie
tų okupuotoje Lietuvoje, apie 
vysk. J. Steponavičių kaip sim
bolį ištvermingo kovotojo už 
tikėjimą.

Lapkričio 21 d. tas pats Va
tikano radijo skyrius trans
liavo pasikalbėjimą su kun. K. 
Pugevičiumi iš JAV apie Reli
ginę lietuvių katalikų šalpą, 
teikiančią pagalbą okupuotos 
Lietuvos tikintiesiems. Kor.

KLB Toronto jg
apylinkės valdyba g 
nuoširdžiai 
sveikina gį
Lietuvių jg
Bendruomenės jg
narius ir nares, jg
linkėdama giedrių

Kalėdų švenčių ir

viltingų 1987 metų Lietuvos laisvinimo

veikloje —
KLB Toronto apylinkės valdyba

g . . .Jhihmii šv. kalėdų ir laimingu ftaųįu Jfletų ... gH ’.(Įa linkime mūsų choro rėmėjams, draugams ir visiems X .• gg
b lietuviams, išblaškytiems plačiame pasaulyje.
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savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdami 

linksmų švenčių ir 
laimingų naujų metų - 

Juozas, Rita, Aurelija, 
Gintaras ir mama 

Karasiejai
. .....................
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linkime laimės bei geros 
sveikatos mūsų giminėms 
ir bičiuliams -

Petras ir
su šeima& S

k*h.< iį

Visiems |
draugams ir pažįstamiems

linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų
naujų 1987 metų linki - J

Vytautas ir Genutė >
Hamilton, Ont.

| fįVEIKINU

I su šv. Kalėdomis 
m’ ir linkiu laimingų bei 

sėkmingų naujų metų 
ya visiems sa vo giminėms, 

draugams ir 
pažįstamiems —

■■■

T

Jonas Zaleckis

st.

(^velkiname su 

šv. Kalėdomis, 
linkime gerų ir laimingų 

Naujų metų 
mieliams giminėms, draugams 
bei pažįstamiems -

Gertrūda ir Jonas Klipčiai, 
Oakville, Ont.
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Moterys senovės mituose ir roštuose
Moterų.diskriminacija senųjų laikų visuomenėje

R EGINA VA R A N A VIČI IT Ė-
IIAGGO,

Kanterburio universiteto 
profesorė N. Zelandijoje

Įžanginės pastabos
Šį rašinį mane paskatino 

parašyti Č. Senkevičiaus pa
skelbtas 1986. IX. 30 “Tėviš
kės žiburiuose” straipsnis 
“Tamsiaodžių ir motery sąjū
džiai”, kuris užbaigtas išva
da: “Ir galime būti tikri, kad 
į tų mūsiškių problemų ugne
lę didysis JAV karo laikų są
jungininkas vis ‘nekaltai’ įla
šina alyvos”. Tamsiaodžių ir 
moterų sąjūdžiai yra visiškai 
skirtingi socialinio gyvenimo 
reiškiniai, ir jų sugretinimas 
klaidina šio laikraščio skaity
tojus. Šių sąjūdžių tikslas — 
panaikinti diskriminaciją. 
Tamsiaodžių diskriminacijos 
klausimas atsirado Š. Ameri
koje paskutinių dviejų šimt
mečių laikotarpyje, o moterų — 
nuo Adomo ir Ievos sukūrimo 
žemės rojuje, kuris vaizdin
gai aprašytas Šv. Rašte.

Pirmoji moteris
Pagal Šv. Rašto aiškinimą, 

pirmoji pasaulyje moteris bu
vo Ieva, kad Dievo sukurtas 
žmogus — Adomas nebūtų vie
nišas. O kad jis įsisąmonintų 
savo pranašumą visų kitų kū
rinių akivaizdoje, Dievas at
vedė visus rojaus gyvulius, ir 
Adomas davė jiems vardus pa
gal jų prigimtį. Jis pastebė
jo, kad nė viena gyvulių rūšis 
nėra panaši į žmogų. Jausda
mas vienišumą, norėjo turėti į 
save panašų kūrinį. Dievas jo 
norą patenkino, iš giliai mie
gančio Adomo išėmė šonkaulį 
ir sukūrė pirmąją moterį.

Antropomorfinis Šv. Rašto

fai 700-500 m. prieš Kr. rašė, 
kad tik vyras yra pajėgus dary
ti pažangą, turi protavimo ypa
tybes. Moterį jie vertino kaip 
atsilikusią, nepajėgiančią gal
voti ir netinkamą visuomeni
niam gyvenimui.

Senųjų laikų graikų filoso
fai, rašytojai skelbė, kad mo
ters vaidmuo mitologijoje bu
vo negarbinga. Hesiodas (apie 
700 m. pr. Kr’), seniausias 
graikų rašytojas, veikale “Eo
lai” pasakoja apie Pandorą, 
pirmą vyriausio dievo Zeuso 
sutvertą moterį, kurią dievai 
apdovanojo visomis žavėjimo 
dovanomis. Zeusas padovano
jo jai molinį indą, kuriame 
buvo uždarytos ligos, vargai, 
nelaimės. Pandora buvo pa
siųsta į žemę, kad iki tol lai
mingus žmones nubaustų už 
Prometėjo ugnies pavogimą. 
Nepaisydama savo brolio Pro- 
metėjaus perspėjimo, Pando
ra, moteriško smalsumo ve
dama, atidarė indą ir išleido 
visas nelaimes, kurios papli
to po visą pasaulį. Išvada: 
moteris atėjo į pasaulį ne kaip 
kūrybinė dovana, atnešanti 
žmonijai laimę, bet kaip žmo
gaus nelaimių platintoja.

Graikų Filosofų samprata
Graikų mitologijoje moteris 

vaizduojama kaip negatyvus 
žmogus. Graikų filosofas Hipo
kratas (apie 400 m. pr. Kr.) ra
šė, kad moteris yra našta nuo 
pat savo gyvybės pradžios. Jis 
tvirtino, kad nėščia motina 
bus nesveika per nėštumą, jei
gu jos kūdikis bus mergaitė. 
Jei ji laukia berniuko, tai per 
nėštumą bus sveika. Taigi nuo 
pat mergaitės gyvybės užuo
mazgos moteris yra našta net 
ir savo motinai.

Hipokratas manė, kad mer
gaitės gimimas yra negarbė

džiui, Paul Albrechtas 1884 m. 
Breslau mieste savo paskai
toje antropologams tvirtino, 
kad moterys yra silpniau išsi
vysčiusios palyginus su vyrais, 
nes jos neplinka.

Jeigu sutiksime su prielaida, 
kad moterys plinka, o vyrai ap
žėlę gauruotais plaukais ne
plinka, tai gudrūs vyrai moks
lininkai senovėje būtų padarę 
išvadą, kad plikumas yra silp
numo, atsilikimo reiškinys ir 
vėl moterį butų pažeminę dėl 
šio fizinio kūno defekto. Taigi, 
ne gyvenimo faktai, bet sukurti 
klaidingi vyrų mitai, tenden
cingi filosofų pareiškimai, 
klaidingi samprotavimai iškė
lė vyro vyresniškumą, o mote
rį nuvertino, dažnai ją vaiz
davo kaip raganą — visų žmoni
jos blogybių bei nelaimių šal
tinį.

Vyriškumo ir moteriškumo 
problemos

Žmoniją sudaro vyrų ir mo
terų junginys. Vyrai ir moterys 
skiriasi savo fizinio kūno kons
trukcija. Jei nebūtų vyrų, ne
būtų žmonijos. Ir priešingai, 
jei nebūtų moterų, irgi nebū
tų žmonijos. Jeigu vyrų grupė 
yra stipresnė savo ypatybė
mis ir moterų silpnesnė, ar ga
li ši silpnesnė moterų grupė 
pasisavinti vyriškos giminės 
elgesius ir papročius ir tuo 
pasiekti vyriškumą? Ar gali 
stipresnioji vyrų grupė pasi
savinti silpnesnės moterų gru
pės elgesius ir papročius? Ar 
tokiu būdu būtų išlygintas, 
suvienodintas vyriškumas ir 
moteriškumas?

Šiuos klausimus svarstant 
išryškėjo du atsakymai. Vieni 
manė, kad reikia pasmerkti 
visus tuos, kurie siekia savo

(Nukeltą j 11-tą psl.)
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linkime savo mieliems 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

Hilda, Romas Simanavičiai 
ir šeima y

švenčių ir laimingųnaujų metų
linkime klubo nariams, 

rėmėjams bei visiems lietuviams 
išeivijoje ir pavergtoje 

Tėvynėje —
Toronto lietuvių sporto 
klubas “Vytis" valdyba
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pasakojimas nori pasakyti, 
kad Dievas sukūrė moterį iš 
vyro dalies. Šis pasakojimas 
yra sukėlęs daug ginčų. Vieni 
tvirtino, kad Ievos sukūrimo 
atvaizdavimas yra alegorinis, 
kiti manė, kad tai esanti me
tafora, o treti, kad tai žydų 
tautos vyrų sukurti mitai. Baž
nyčios’ Tėvų ir Mokytojų dau- iv 
guma buvo už literalinę-isto- 
rinę aprašymo prasmę, pagal 
kurią, kaip nusprendė bibli- 
nė komisija (1909), negali būti 
jokios abejonės apie pirmo
sios moters iš pirmojo vyro 
sukūrimą.

Po pirmosios nuodėmės, ku
rioje Ieva suvaidino aktyvų 
ir pirmaujantį vaidmenį, Die
vas paskelbė jai bausmę: "Aš 
padauginsiu tavo vargus ir ta
vo gimdymus ... tačiau tu 
jausies pririšta prie savo vyro 
ir jis tau įsakinės” (Žiūr. LE 
VIII t. 375 psl.).

(Šis tekstas yra kiek skirtin
gai išverstas arkiv. J. Skvirec
ko 1955 m. laidoje, būtent: “Aš 
padauginsiu tavo vargus ir ta
vo gimdymus; tu gimdysi sopu
liuose ir būsi vyro valdžioje, 
o jis bus tavo valdovas”. (Prad. 
3,16). Prancūziškame vertime 
ta pati eilutė švelniau skam
ba: “Aš padauginsiu tavo ken
tėjimus ir tavo skundus: skaus
muose gimdysi savo vaikus, il
gėsies savo vyro, ir jis tau do
minuos — vyraus”. La Sainte 
Bible, L. Pirot et A. Clamer, 
Paris 1951. Red.).

Charakteringa šiame pasa
kojime tai, kad Dievas nesu
kūrė moters kartu su vyru ly
giomis aplinkybėmis, sąlygo
mis, teisėmis ir savybėmis. 
Priešingai, ji buvo sukurta 
tokia, dėl kurios žmogus — 
Adomas nukentėjo. Jis buvo iš
varytas iš rojaus su savo drau
ge dėl pirmosios nuodėmės, 
kurią padarė sugundytas Ievos.

Mes tikime, kad Dievas yra 
visagalis ir teisingas, tačiau 
sunku suprasti, kodėl Dievas 
moterį sukūrė ne tokią, kaip 
Adomas. Juk ar Dievas galė
jo taip tendencingai kurti, nu
matydamas žmonijos ateitį? 
Tai sudaro kai kam pagrindą 
manyti, kad tame Šv. Rašto pa
sakojime atsispindi anų laikų 
vyrų galvosena, aptemdanti 
tikrąją prasmę ir moters lygia
teisiškumą, nors netrūksta aiš
kintojų, kad moters sukūrimas 
iš vyro organizmo dalies pa
brėžia abiejų panašumą bei ar
timumą.

Moteris graikų mitologijoje
Mitai apie moterį buvo su

kurti daugelyje senovės tautų. 
Jie turėjo įtaką į tų laikų iš
minčių galvojimą. Jie skelbė, 
kad moteris yra netobulas, de- 
fektyvus žmogus. Graikų filoso-

tėvams, ypač tėvui. Šeimoje 
vyras yra jos galva, šeimoje 
vyrauja, savo žmoną tvarko. 
Normali žmona turi savo vyrui 
būti ištikima ir paklusni. Tik 
tokia paklusni žmona yra nor
mali ir pagimdys berniuką, o 
neklusni — mergaitę. Mergai- 
lės sr 
tatas nenormalių tęvų santy
kių. Iš jos gimimo žmonės su
žino, kad jos tėvas yra silpna
valis, nes nesugeba savo žmo
nos tvarkyti. Tėvas turėjo tei
sę atsisakyti savo dukrą augin
ti. Vyras, kuris turėjo, dukrą, 
bet neturėjo sūnaus, galėjo 
save vadintis bevaikiu.

Kitas žymus graikų rašyto
jas Ksenofontas irgi panašiai 
vertino moterį, kaip ir Hipo
kratas. Jis dar papildė moters 
ypatybes, tvirtindamas, kad 
dievai jos kūną padarė silp
nesnį ir šaltesnį. Jo nuomone, 
moteris yra tinkama tik namų 
ruošos darbams, o vyras tin
kamesnis darbams laukuose ir 
visuomenėje. Vyras galėjo da
lyvauti politiniame, karinia
me ir religiniame krašto gy
venime. Gera žmona augino 
vaikus, ruošė maistą, audė, 
verpė, ir jos visas gyvenimas 
vyko namų ribose.

Aristotelis (384-322 m. pr. 
Kr.) irgi vertino tik vyrus ir 
žemino moteris. Jo nuomone, 
vyro gyvenimas yra vertinges
nis už moters. Vyras turi pro
tą, o moteris — tik jausmą. Gė
ris priklauso vyrui, o blogis 
— moteriai. Jis tvirtino, kad 
vyrauti ir dalyvauti visuome
nės gyvenime yra naudingesni 
darbai, negu moters paklusnu
mas ir darbai namuose. Jis pa
reiškė, kad gimdanti moteris 
jam priminė gyvulį. Tai jam bu
vo įrodymas, kad moteris pri
klausė žemesniam gyvenimui, 
aukštesnis gyvenimas priklau
sė vyrui, kuris atlieka tik 
naudingus ir gerus darbus. 
Jis neskatino moters susilai
kyti nuo nėštumo ir gimdymo, 
bet tvirtino, kad tokia prie
volė yra negarbinga ir žemi
nanti.

Aristotelis vertino vyro el
gesį, būdą ir išvaizdą. Net ir 
vyro galvos nuplikimas, jo nuo
mone, yra įrodymas, kad jis pri
klauso pranašesnei žmonių 
grupei, o moterys — atsiliku
siai, žemesnei grupei, nes jos 
neplinka, kaip ir gyvuliai. Iš 
to daroma išvada, kad moterys 
panašios į gyvulius. Atrodo, 
kad Aristotelis buvo plikas ir 
savęs nenuskriaudė, keldamas 
save ir kitus vyrus į aukš
čiausios, sumaniausios žmoni
jos grupę.

Aristotelio plikumo teoriją 
perėmė kai kurie ir naujųjų 
laikų mokslininkai. Pavyz-
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proga 
Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo 
parapijos taryba, 
kun. P. Dilys ir 
organizacijos 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius, 
rėmėjus bei visą lietuvių bendruomenę.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje!
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lietuvių kultūros 
rėmėjams, saugotojams, 

kultūrininkams
ir visiems brangiems tautiečiams

Graviūra — dail. A. Tamošaičio
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JA Valstybės

Lietuvos atstovas dr. S. A. Bač- 
kis su žmona grįžo iš atostogų ir
1986 m. gruodžio 8 d. pradėjo ei
ti pareigas. S. Lozoraitis, jn., 
Lietuvos atstovas Vatikane, lai
kinai ėjęs Lietuvos atstovo pa
reigas Vašingtone nuo 1986 m. 
spalio 16 d., š.m. gruodžio 7 d. 
išvyko Romon.

Valdas Adamkus vadovavo 
JAV gamtosaugos delegacijai, 
kuri Sočio kurorte, Kryme, per
žiūrėjo bendradarbiavimų su 
gamtosaugos specialistais So
vietų Sąjungoje. Abiejų šalių 
gamtosaugos delegacijos pa
ruošė ir priėmė bendradarbia
vimo planus 1987 m. V. Adam
kus taipgi vadovavo kitai JAV 
gamtosaugininkų delegacijai, 
kuri lapkričio 1-12 d.d. Varšu
voje ir Krokuvoje svarstė bend
radarbiavimo atnaujinimą su 
Lenkijos gamtosaugos specia
listais.

A. a. Aleksandras Laikūnas, 
vyriausias “Naujosios vilties” 
redaktorius, mirė Klivlande 1986 
m. lapkričio 22 d., ištiktas šir
dies smūgio. Velionis gimė 1912 
m. gegužės 24 d. Gelčių k., Šiau
lių aps., 1930 m. baigė Šiaulių 
mokytojų seminariją. Mokytoja
vo pradžios mokyklose, buvo 
pradėjęs ekonominių mokslų 
studijas Vytauto D. universi
tete. Spaudoje pradėjo reikštis 
dar nepriklausomoje Lietuvoje. 
Pokarinėje V. Vokietijoje re
dagavo “Mūsų kelią” ir “Lietu
vį”. Klivlande reiškėsi radijo 
klubo ir lituanistinės mokyklos 
veikloje. Priklausė tautinin
kams. Atsisveikinimui su velio
niu laidotuvių koplyčioje vado
vavo J. Stempužis. Palaidotas 
lapkričo 26 d. iš Dievo Motinos 
šventovės Visų sielų kapinėse. 
Liko liūdinti žmona Kazimiera, 
dukros Jūratės Koklienės šeima 
su vaikaičiais Audre ir Vainiumi.

Amerikos lietuvių tautinės są
jungos valdyba nutarė surink
ti duomenis ir išleisti knygą 
apie komunistų nužudytus tauti
ninkus, neolituanus ir jauna
lietuvius. Laukiama žinių apie 
tuos, kurie žuvo Lietuvoje, bu
vo suimti ir dingo, mirė Sibire, 
iškankinti grįžę Lietuvon ar pa
siekę Vakarų kraštus. Reikia 
trumpų biografinių duomenų 
apie gimimą, išeitą mokslą, tu
rėtą darbą, kur ir kaip mirė. Lau
kiama ir nuotraukų, atsiminimų 
arba kitų asmenų surašytų pasa
kojimų apie patirtas kančias. 
Tokiai medžiagai bus skirta ant
roji knygos dalis. Sąjungos val
dyba leidinio redakcijon pakvie
tė: vyr. redaktoriumi — kun. dr. 
Juozą Prunskį, redaktoriais — 
Mečį Valiukėną ir Leonardą Ke- 
rulį. Medžiagą minėtam leidi
niui prašoma siųsti red. L. Ke- 
ruliui, 5828 So. Campbell Avė., 
Chicago, IL 60629, USA.

Amerikos filatelistų sąjungos 
duomenys liudija sparčiai au
gantį rinkėjų susidomėjimą ne
priklausomos Lietuvos bei kitų 
dviejų Baltijos šalių pašto ženk
lais. Mat jų nedaug buvo išleis
ta palyginti mažais tiražais. 
Tad kyla pareiklavimas ir ver
tė. Lietuvos pašto ženklų pa
reikalavimas ypač didelis Euro
poje, nes jais ten susidomėjo 
mūsų kaimynai vokiečiai ir len
kai. Lietuvos pašto ženklams 
garsinti bei rinkėjų poreikiams 
patenkinti yra įsteigta “Ausa- 
rius Exchange” atstovybė, kuri 
kas šešios savaitės korespon- 
denciniu būdu organizuos varžy
tines. Jose bus galima įsigyti 
įvairių lietuviškų pašto ženk
lų, atvirukų, vokų, medalių, mo
netų, banknotų, vertybinių po
pierių bei istorinių dokumen
tų. Pirmosios varžytinės numa
tytos 1986 m. gruodžio 20 d. ir
1987 m. sausio 31 d. Norintys 
gauti varžytinių sąrašus ar į juos 
įjungti parduodamus Lietuvos 
pašto ženklus ir pinigus prašo
mi rašyti šiuo adresu: Ausarius 
Exchange, 221 West Main St., 
St. Charles, IL 60174, USA.
Brazilija

Apie staiga susirgusį Joną Ta- 
tarūną, BLB valdybos pirminin
ką, jau esame rašę šioje skilty
je. Papildomai belieka praneš
ti, kad sunegalavo širdis, ku
rią reikės operuoti Sao Paulo 
širdies institute. Pacientas ne
galės atlikti Brazilijos LB val
dybos pirmininko pareigų. Ne
laukdamas kadencijos termino 
pabaigos, jis 1986 m. lapkričio 
10 d. sušaukė valdybos posėdį, 
kuriame dalyvavo ir tarybos 
pirm. Juozas Vaikšnoras. Pasta
rajam J. Tatarūnas įteikė atsi
statydinimo raštą. Atsistatydi
nimas su apgailestavimu buvo 
priimtas. Naujuoju LB valdybos 
pirmininku patvirtintas buvęs 
vicepirm. Vytautas Bacevičius. 

Padėką J. Tatarūnui už rūpes
tingai atliktą darbą visų vardu 
pareiškė valdybos sekr. kun. Pr. 
Gavėnas, SDB, linkėdamas sėk
mingos operacijos pilno jėgų 
atgavimo.

Argentina
Argentinos lietuvių centras 

Buenos Aires mieste paminėjo 
veiklos šešiasdešimtmetį ke
liais renginiais 1986 m. Sukak
ties iškilmė buvo pradėta spa
lio 5 d. pamaldomis netoli esan
čioje Santo Christo šventovėje. 
Mišias už mirusius ALC narius 
atnašavo kun. A. Lubickas, MIC, 
dalyvaujant tautiniais drabu
žiais pasipuošusiem jaunimo 
atstovam, kurie atnešė aukas, 
atliko skaitymus, į juos įjung
dami visų mirusių narių sąrašą. 
Giedojo A. Mikučionio vadovau
jamas Šv. Cecilijos choras, var
gonais palydėtas L. Martinėnai- 
tės-Mikučionienės. Po pamaldų 
buvo surengti pietūs visiems da
lyviams. Stalus palaimino kun. 
A. Lubickas, MIC. Centro pirm. 
J. Pulikas atsistojimu paprašė 
pagerbti mirusius narius. Iš
kilmingas šešiasdešimtmečio mi
nėjimas įvyko spalio 11, šešta
dienį. Programą atliko ALC vete
ranų šokėjų grupė ir mažųjų 
ansamblis “Spindulys”, vado
vaujamas Silvijos Ruplėnaitės, 
ne tik šokęs, bet ir dainavęs. 
Dainomis įsijungė ir iš kaimy
ninio Urugvajaus atvykęs Monte
video lietuvių jaunimo choras 
su Vytautu Doreliu. Programą 
šokiais užsklendė ALC “Inkaro” 
ansamblis. Argentinos lietuvių 
centrą sveikino gausūs kitų lie
tuviškų organizacijų bei insti
tucijų atstovai. ALC šešiasde
šimtmečio sukakties renginiai 
baigti iškilminga vakariene lap
kričio 22 d.

Australija
Sibirinių trėmimų minėjime 

Tasmanijos sostinėje Hobar- 
te 1986 m. birželio 13 d. baltie- 
čius pradžiugino katalikų arkiv. 
G. Youngo pasiūlymas, padary
tas tremtinių atminimui skirto
se ekumeninėse pamaldose. Pri
minęs, kad lig šiol visoje Aust
ralijoje nėra nė vieno paminklo 
Sibiro kankiniams, Hobarto arkiv. 
G. Youngas tokiam paminklui 
pasiūlė Hobarto miestą. Pamink
las turėtų būti skirtas 1941-48 m. 
Sibiran okupantų sovietų iš
tremtiems baltiečiams. Pasiū
lymą šiltai sutiko Hobarto gy
ventojai ir vykdomasis baltie- 
čių “HELLP” draugijos komite
tas, įsipareigojo rūpintis pro
jekto įgyvendinimu. Studijuo
jamos kelios šiam paminklui 
tinkamos Hobarto vietovės. 
Komitetan patarėju pakviestas 
vienas Tasmanijos dailininkas.

Britanija
Pirmąjį skautų sąskrydį 1986 

m. spalio 24-26 d.d. surengė Ško
tijoje prieš keletą metų įsteig
ta lietuvių skautų Vytauto D. 
draugovė, vadovaujama draugi
ninko M. Juliaus. Savaitgalio 
stovyklėlėn atvyko ir lietuvių 
skautų bei jų vadovų iš kitų Bri
tanijos vietovių. Stovyklėlei 
buvo gautas Greyfryers skautų 
pastatas Caldervale distrikte. 
Šeštadienio vakaras pradėtas 
šokiais. Vyresnieji svečiai apsi
lankė Bellshill Škotijos lietu
vių klube. Savaitgalio stovyklė
lėje dalyvavo apie 50 skautų, ku
riems miegoti teko miegmaišiuo
se ant salės grindų. Sekmadienį 
sąskrydžio dalyviai vos sutilpo 
koplyčioje, kur Mišias atnašavo 
kun. J. Andriušius (McAndrew). 
Po Mišių visi vėl susirinko sa
lėje pietums, kuriuos palaimino 
į Škotijos lietuvių gretas vis 
dažniau įsijungiantis kun. J. 
Andriušius. Skautų sueigoje žo
dį tarė rajono vadas s. S. B. Vait
kevičius. Patyrusių skautų įžo
dį atliko trys sesės ir du broliai. 
Laužas pradėtas tradiciniu tri
jų žvakučių uždegimu — Dievui, 
tėvynei ir artimui. Programai 
vadovavo skautė H. Pilcher ir 
skautas S. Beach. Jon buvo įjung
ta dainų, šūkių, humoro ir netgi 
susipažinimas su madomis. Lau
žas baigtas dainomis “Lietuva 
brangi” ir “Ateina naktis”.

Lietuvių moterų draugija Not- 
tinghame, vadovaujama pirm. 
P. F. Damoševičienės, 1986 m. 
spalio 25 d. surengė rudens ba
lių latvių klube. Dalyvių eilėse 
buvo nemažai latvių bei kitų 
tautybių atstovų. Vaišių stalus 
palaimino kun. dr. S. Matulis, 
MIC. Apie senas lietuviškas ru
dens tradicijas kalbėjo J. Ki
čas, apie gražų lietuvių ir lat
vių bendradarbiavimą Notting- 
hame — K. Biveinis. Latvių var
du baliaus šeimininkėms už lie
tuviškus patiekalus padėkojo P. 
M. Zarins.

mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, 
draugus, pažįstamus, jų šeimas pavergtoje 
Lietuvoje bei laisvajame pasaulyje

ristaus gimimo ir Naujų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės

šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos
ir geriausios sėkmės naujaisiais metais

L. A. Andruliai
Aniceta Aperavičienė
Marytė ir Antanas Aulinskai,

Oakville, Ont.
V. V. Augėnai
Jonas Araminas, Montreal, Que.
Balys ir Ada Arūnai
Albina ir Pranas Augaičiai
Birutė Antanaitienė,

Hamilton, Ont.
Marija ir Jurgis Astrauskai
Charles, Isabelė Ambrasai,

Montreal, Oue.
Veronika Aleknevičienė

Jadvyga Barzdaitienė 
Monika ir Antanas Bumbuliai 
Antanas ir Marija Basalykai 
Zina ir Kostas Beržanskiai

Collingwood, Ont.
Stasė ir Mečys Bučinskai 
Petras, Izabelė Baronai,

St. Catharines, Ont.
Leopoldas ir Lydija Balsiai
Julius, Pranė ir Danutė

Barakauskai Stayner, Ont.
Elena ir Pranas Bersėnai, 

Welland, Ont.
Jonas Balčiūnas,

Port Severn, Ont.
Jeronimas, Irena Birštoną! 

ir mamytė, Stayner, Ont.
Birutė ir Vytautas Biretos
M. S. Bončkai, Collingwood, Ont.
Simas Barčaitis
Laima ir Petras Butėnai
S. V. Balsevičiai, sūnus Jonas, 

dukra Vida, Ottawa, Ont.
Juozas ir Julija Bernotai, 

Montreal, Que.
Rasa ir Otonas Berentai

Apolinaras Čepaitis
Birutė ir Kazimieras Čepaičiai
Janina Černiauskienė
PranasČečys
J. T Cipariai, Rodney, Ont.
Bronė Čirūnienė

Zita ir Jonas Didžbaliai 
Ona Dementavičienė 
Stasys Dabkus 
Ona ir Petras Derliūnai 
Ona, Jonas, Danutė,

Vida Dirmantai
Povilas ir Valentina Dalindos 
Marija ir Antanas Danieliai 
Domicėlė, Pranas Dauginai ir 

sūnus Algimantas 
St. Catharines, Ont.

Jonas, Elena Dalmontai, 
Montreal, Que..

Jonas ir Kunigunda Dervaičiai, 
St. Catharines, Ont.

Aldona ir Petras Dranginiai 
Elena Draudvilienė 
Viktorija Daugelavičienė 
Marija ir Kazys Daukai

Vladas Eižinas
Marytė ir Antanas Elijošiai
Lina ir Liudas Einikiai

Petras Gaidelis
Simas ir Marija Gudaičiai
Antanas ir Jadzė Gedrimai, 

Hamilton, Ont.
Marija Gečienė
Elena ir Juozas Girėnai

Bronė Galinienė
Marija ir Jonas Gimžauskai, 

Hamilton, Ont.

Vilma ir Kazys Gapučiai
Kazys ir Elena Gudinskai, 

Hamilton, Ont.
Anelė ir Kazys Gudžiūnai, 

Ottawa, Ont.
Zigmas ir Ona Girdauskai
B. V. Gataveckai ir šeima 
Halina ir Vladas Gumauskai 
Petras ir Vanda Garneliai

Tillsonburg, Ont.
Kostas ir Eugenija Gapučiai 

Bothwell, Ont.
Andrius Gaputis, Ottawa, Ont.
Petras, Janina, Zita ir

Daina Gurkliai

Edis Heikis,Stayner, Ont.

Vincas ir Irena Ignaičiai
V. V. Ivanauskai
Birutė ir Stepas Ignatavičiai, 

Wasaga Beach, Ont.
J. J. Ed. J. Ignatavičiai 
Jūratė ir Morkus Ignatavičiai 
Žibutė ir Steve Ignatavičiai

H. P. Juodvalkiai, Oshawa, Ont. 
Monika Jasionytė 
Ona Jakimavičienė 
Viktorija Jasiūnienė
J. Juodikaitienė
Ona Juodišienė
Algis, Rasa, Valytė Juzukoniai

Juozas Kvederys 
Adolfas Kanapka

Georgetown, Ont.
Bronius, Elena ir Alvis Kišonai 
Olga ir Mykolas Krivickai,

Oakville, Ont.
Aldona ir Jonas Kutkos

Welland, Ont.
Genė ir Eugenijus Kuchalskiai 
Regina Klemkienė
E. ir S. Kuzmickai
V. Kalendrienė
Pajauta ir Algis Kaziliai, 

Colgan, Ont.
Ona ir Jonas Kirvaičiai
O. ir O. Krygeriai, Oakville, Ont.
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Stasė ir Aleksandras Kalūzos 
Ona ir Kazys Kudukiai,

London, Ont.
Dzeja Klibingaitienė
H. Kairienė, Caledonia, Ont. 
Aldona ir Viktoras

Kryžanauskai, Stayner, Ont. 
Onutė ir Jonas Karaliūnai,

St. Catharines, Ont.
Irena Kaliukevičienė, 

Port Severn, Ont.
O. Kudžmienė ir dukra 

Genovaitė, Hamilton, Ont.
Jurgis, Teresė ir Rasa 

Kiškūnai
A. R. I. V. Kulniai
Agate ir Vilius Karaliai,

Welland, Ont.
Antanas ir Audronė 

Kazanavičiai
Matilda ir Augustinas Kuolai 

Oakville, Ont.
F. Kupčiūnienė
Jurgis ir Elzbieta Kazickai, 

Hamilton, Ont.
A- G. Kužmarskiai

Gražina ir Haris Lapai 
Birutė ir Jonas Lukšiai, 

Tillsonburg, Ont.

Sofija Martinaitienė
Vitalius Matulaitis
Stefa ir Marcelius Meškauskai 
Liudvika ir Vaclovas Morkūnai 
Z. L. Mockai, Rodney, Ont.
Vytautas Montvilas
Alfonsas Marcis,

dukros Milda ir Della
B. S. Matulevičiai
Vincas Miškinis
V. F. Mockų šeima
M. Matusevičienė ir dukra Irena 
Antanina Mikšienė, Hamilton, Ont. 
Marija Milienė, Montreal, Que.

Viktoras, Rita Navickai 
Tillsonburg, Ont.
Morta Norkienė
Irena ir Jonas Nacevičiai
V. ir O. Naruševičiai,

West Lome, Ont.
M. ir J. Naruševičiai su šeima, 

London, Ont.
Stasė ir Jonas Naruševičiai,

Montreal, Que.
Birutė Norkienė ir Kristina
Albertas ir Ona Norkeliūnai, 

Montreal, Que.
v

Stasys Oleka, Eden, Ont.
Vytautas, Irena, Pečiuliai 

ir šeima
Anelė, Jonas Puteriai 
Stasė ir Mikas Petruliai 
Valius ir Ada Poškaičiai 
J. J. Pilipavičiai 
Janina Pacevičienė 
Stasys ir Jonė Paketurai, 

West Lome, Ont.
Sofija Pyževienė
Pranas ir Marija Pranaičiai 
Jeronimas, Ramutė, Aušra ir 

Ramunė Pleiniai, 
Hamilton, Ont.

Stefa ir Antanas Petraičiai
Irena ir Viktoras Priščepionkos, 

Ottawa, Ont.
Vaclovas Pniauskas ir 

dukra Marytė, Oshawa, Ont.
Aldona, Juozas, Antanas 

Petrauskai
Anelė, Kazys Pajaujai ir šeima 
Irena, Edvardas ir Ričardas 

Punkriai
Vilija, Edvardas, Andriukas ir 

Andrėja Punkriai
Joana ir Vladas Plečkaičiai 
George ir Amelia Palmer 

Hamilton, Ont.
Anastazija Petkevičienė 
Juozas ir Marija Paukščiai, 

St. Catharines, Ont.
Uršulė Paliulytė
Elena ir Steponas Pusvaškiai 
Monika Povilaitienė

Marija Račkauskienė
Alvina ir Vladas Ramanauskai 
Jonas ir Konstancija Rugiai 
O. L. Rimkai ir šeima 
Danutė ir Mykolas Regina 
Danguolė Radzevičienė 
Aldona ir Jonas Ranoniai 
Sofija ir Stasys Rakščiai, 

Fruitland, Ont.
Monika ir Juozas Rimkai, 

Vittoria, Ont.
Jonas Riauba
Onutė ir Leonas Radzevičiai, 

Oakville, Ont.
Eleonora ir Leonas Rudaičiai 
Loreta, Antanas ir Vincas 

Rutkauskai, Keswick, Ont.
Stasė ir Pranas Ročiai 
Juozas ir Ona Ražauskai 
Joana ir Juozas Rovai 
Juozas ir Marytė Rybiai, 

Hamilton, Ont.

J. J. Šarūnai
Gražina, Petras, Antanas 

Stauskai
Petras Ščepavičius
Liucija Skripkutė, 

Hamilton, Ont.
Viktoras, Onutė ir 

Danutė Skukauskai
D. ir Br. Staškevičiai, 

Montreal, Que.
Juozas ir Paulė Sičiūnai 
Sifija, Juozas Skučai

Montreal, Que.
Marija Šenferienė
Bronė ir Jonas Stankaičiai 
Vincas Sinkevičius
Gražina ir Antanas Stankai 
Alfredas ir Liuda Stulginskai 
A. T. Sekoniai, St. Petersburg, Fl. 
Erika ir Vincas Sakavičiai,

Hamilton, Ont.
Ona Savickienė, Hamilton, Ont. 
Mindaugas ir Marija Šelmiai 
šiūlių šeima, Hamilton, Ont. 
Ona ir Jonas Staškevičiai,

Port Colborne, Ont.
Jonas Šepetys
Zuzana, Juozas ir Ramunė 

Stravinskai
D r. A. Sau no ris ir šeima, 

Ancaster, Ont.
Jonas ir Nijolė Šimkai ir šeima 
Kazys ir Liuda Šileikos
Marytė, Bronys Stundžios 
Jonas Statkevičius,

West Lome, Ont.
Zosė Styrienė
Arija ir Stasys Škėmos
Bronė Sapijonienė
Genė ir Antanas Sprainaičiai 
Kazys ir Aleksandra Šalčiai,

Phelpston, Ont.
Albina Štuopienė
Aldona Skučaitė
M. Skučienė
Genutė ir Augustinas Senkai

Balys Trukanavičius
G. B. Trinkų šeima
Birutė ir Bronius Tamošiūnai
Timukų šeima

Lionginą ir Mečys Urbonai 
Ona Urnavičienė 
Vincas Urbonas
Bronius Urbonavičius
S. A. Urbonavičiai, Hamilton, Ont.
Marija ir Juozas Vaseriai 
Vacys ir Marytė Vaitkai
Emilija Vindašienė, Delhi, Ont. 
J. P. Vėgelis, Oakville, Ont.
Jadzė ir Adolfas Vanagai 
Stasys ir Regina Valickiai 
Joana Valiukienė
Teodora Varneckienė
Juozas Vaskela
Adelė Vapsvienė, Montreal, Que. 
Aldona, Leta ir Vladas Vaitoniai 
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
B. V. Vytai ir šeima,

Tillsonburg, Ont.
Adelė Vaitkevičienė
Zenonas ir Roma Valinskai, 

Montreal, Que.
Stepas, Irena Varankos ir dukra

Marija ir Juozas Zažeckai, 
Cambridge, Ont.

Juozas Žadeikis
Stasė, Antanas Zimnickai 

ir šeima
Anelė ir Tomas Žiliai 
K. B. Žutautai ir sūnūs 
Delfiną Zulonienė, 

Mississauga, Ont.
Monika Žėkienė
A. Žilėnas
Bronė Žiobienė
Marija ir Jonas B. Žėkai
Margarita ir Justinas Zubrickai
Juzė ir Kęstutis Žuliai
Juzė ir Domas Žiogai, Delhi, om. 
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
P. Žibūnas
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dailininkui ROMUI VIESULUI,
globojusiam Lietuvių tautodailės instituto Filadelfijos 
skyrių, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai JŪRAI, 
sūnums TAURUI Ir VYTAUTUI, dukrai AUSTEI, gimi
nėms bei artimiesiems -

Lietuvių tautodailės instituto valdyba

AfA 
JUOZUI SAMUŠIUI

užbaigus šios žemės kelionę, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą seseriai ONAI KARALIŪNIENEI, jos 
vyrui, giminėms Kanadoje ir Lietuvoje -

Marija Petrauskienė
Santa Monika, California Birutė M.

AfA 
mielai ST. SALDIENEI

Brazilijoje mirus,
dukrai DANUTEI TREČIOKIENEI ir šeimai Kičeneryje, 
dukrai IRENAI, sūnums - ALGIMANTUI ir ROMUI bei 
jų šeimoms Brazilijoje reiškiame nuoširdžią užuojautą 

ir kartu liūdime -

E. V. Sakavičiai M. A. Garkūnai
T. E. Apanavičiai E. A. Liaukai

/A. V. Apanavičiai O. A. Krakaičiai
B. Znotinienė

PADĖKA
1986 m. lapkričio 22 d. mirė

a.a. dr. JUOZAS KAŠKELIS.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui ir kun. 

K. Kaknevičiui už maldas laidotuvių koplyčioje, pamaldas 
šventovėje ir palydėjimą velionies L lietuvių kapines; J. 
Govėdui už vargonavimą šventovėje.

Esame dėkingi karsto nešėjams; aukojusiems šv. Mi
šias, pareiškusiems užuojautas, visiems lankiusiems ve
lionį slaugos ir laidotuvių namuose; dalyvavusiems pamal
dose šventovėje ir palydėjusiems į Šv. Jono kapines Mis- 
sisaugoje.

Ačiū KLB Toronto apylinkės valdybos pirmininkui A. 
Vaičiūnui ir ABN atstovui už tartą atsisveikinimo žodį ka
pinėse.

Dėkojame B. Stanulienei už skanius pietus ir ponioms 
už pyragus.

Visiems dėkingi -
Sūnėnas J. Uogintas ir šeima

Canadian &rt emeriais ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

fel.233-4486

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

&

Lietuvių pensininkų namuose '‘Vilnius" l-me aukšte.

RF/VIKK 
west realty Inc., realtor 

an Independent member broker

769-1616 i

“Ail The

(Atkelta iš 9-to psl.) 
grupes pakeisti. Kiti manė, 
kad moteris gali pasidaryti 
vyru ne fiziškai, bet dvasiškai, 
perėmus vyro sielos ypatybes. 
Toks pasikeitimas naudingas 
moterims, nes jos save per
keltų j aukštesnį vyro gyve
nimą. Tačiau vyrai negali per
imti dvasinio moteriškumo, 
nes pasikeitimas juos susilp
nintų ir pažemintų.

Pradėkime gvildenti pirmą
ją galvoseną: moteris ir vyras 
negali pakeisti pozicijų. Kse- 
nofontas, kaip jau šiame raši
nyje buvo aiškinta, manė, kad 
vyras yra stiprus, privalo vy
rauti ir dirbti visuomenėje. 
Moteris yra silpna, todėl turi 
būti paklusni ir dirbti namuo
se. Be to, Ksenafontas aiški
no, kad moterį ir vyrą sukūrė 
Dievas, kuris nustatė bendra
vimo tvarką. Su Dievu negali
ma ginčytis ir tie, kurie nori 
kitaip elgtis, prieštarauja 
Dievui. Hipokratas irgi pana
šiai manė, kad vyras ir mote
ris neturi teisės pakeisti sa
vo pozicijų.

Hipokratas yra aprašęs gyve
nimą tautelės, kuri gyveno 
šiaurėje prie Juodosios jū
ros. Jis rašo apie “keistus 
užsieniečius”. Mums čia ne
svarbu, ar jis pats juos matė, 
ar kiti jam pasakojo. Mums 
čia įdomu, kaip elgėsi jo ap
rašyti “keisti užsieniečiai”. 
Jis aiškino, kad vyrai buvo 
silpni, atliko moteriškus dar
bus ir rengėsi moteriškais 
drabužiais. Moterys buvo stip
rios ir atliko vyriškus darbus: 
jodinėjo arkliais, kareiviavo 
ir namie nesėdėjo. Hipokratas 
juos visus pasmerkė.

Kiti graikai rašė apie amazo
nes — karingų moterų tautą. 
Jos gyveno prie Juodosios jū
ros, buvo stiprios, kariavo su 
visais kaimynais ir augino tik 
moteriškos lyties kūdikius, 
kurių susilaukdavo susitiku
sios kartą per metus su į ne
laisvę paimtais kaimyninių 
tautų vyrais.

Graikams šių moterų gyveni
mo būdas buvo baisus, nes vy
rai buvo moteriški, o moterys 
— vyriškos. Šie pasakojimai 
buvo labai naudinga propa
ganda graikams, kuri juos 
įtikino, kad tiktai jie, graikai, 
buvo normalūs žmonės, o visi 
kiti, ypač tie, kurie gyveno 
šiaurėje ir rytuose, buvo ne
normalūs. Tokia propaganda 
buvo labai naudinga graikams, 
nes jie kariavo su persais, ku
riuos jie niekino dėl jų mote
riškumo.

Taigi ta graikų išminčių 
grupė manė, kad moterys ir 
vyrai negali savo pozicijų 
pakeisti, nes toks dalykas 
būtų nenormalus. Pasakymai 
“vyriška moteris” ir “moteriš
kas vyras” buvo laikomi bai
siais įžeidimais. Jų nuomone, 
moteris yra žemesnio lygio 
žmogus ir niekad negali sa
vęs paaukštinti iki vyro pozi
cijos, t. y. tapti vyriška.

Moters siela
Graikų mintytojas Platonas 

(428-348 m. pr. Kr.) ir jo pase
kėjai neoplatonistai (apie 250 
m. po Kr.) tikėjo, kad moterys 
ir vyrai turėjo sielas. Siela 
buvo svarbesnė už kūną. Mo
ters kūnas turėjo moterišką 
silpnumą, o siela turėjo vyriš-. 
ką stiprumą. Moteris galėjo 
pasiekti vyriškos sielos stip
rumą ir dėl to ji buvo vertina
ma kaip normalus žmogus ar
ba vyriška moteris.

Tokia galvosena, kad mote
ris gali pakeisti savo sielos 
charakterį, buvo labai popu
liari romėnų amžiuje. Pagonys 
ir krikščionys rašė apie mo
ters pasiaukštinimą. Graikų 
filosofas Porfirijus, kuris gy
veno Romoje III š. po Kr., rašy
damas moteriai Marcelei, ska
tino ją savo sieloje vengti mo
teriško silpnumo ir jieškoti 
vyriško stiprumo. Vyskupas 
Augustinas rado, kad jo moti
na Monika turėjo silpną mo
ters kūną ir tvirtą vyro tikė
jimą. Abu rašytojai tų moterų 
neišjuokė, bet skatino į geres

nį vyrišką gyvenimą. Bet nė 
vienas jų neaukštino moters 
gyvenimo.

Minėtos moterys, Marcelė ir 
Monika, siekė aukštesnio vy
riško gyvenimo per filosofi
jos ir teologijos studijas. 
Kitos moterys pasirinko kito
kį kelią. Pavyzdžiui, apie 
200 m. po Kr. Š. Afrikoje gyve
no didikė, turtinga moteris 
Perpetua. Ji buvo krikščionė, 
kuri Romos imperatoriaus 
Septimijaus persekiojimo me
tu buvo nužudyta Kartagenoje. 
Vakare prieš mirtį sapnavo, 
esanti arenoje ir laukianti 
kovos su gladiatorium. Prieš 
pat kovą pradėjo galvoti, kad 
ji esanti vyras, o ne moteris. 
Šis sapnas buvo labai skirtin
gas nuo tikrovės, nes ji nese
niai buvo pagimdžius kūdikį. 
Sapne ji persikėlė nuo že
miausios moters vietos gyve
nime į aukštesnį vyro gyveni
mą. Sapnavo, kad laimėjo ko
vą. Kitą dieną ji mirė areno
je. Šio sapno aiškinimo esmė 
yra, kad šventosios kankinės 
vyriškai sustiprinta siela 
nugalėjo mirtį ir laimėjo am
žinybę.

Taigi tokia galvosena pripa
žįsta, kad moteris gali pakeisti 
savo gyvenimą, ir vyriška mote
ris bus normali. Moteris nie
kad negalės savęs paaukštinti 
moteriškais darbais ir elge
siu, jei ji lieka žemesniame 
gyvenimo raidos laipsnyje.

Moderniųjų laikų gyvenime 
dar randame senųjų laikų pa
žiūrų liekanų. Buvusi Indijos 
ministerė pirmininkė Indira 
Ghandi 1975 m. pasikalbėjime 
su spaudos atstovais prisipa
žino, kad ji savo politiniame 
gyvenime yra vyriška. Ji aiš
kino, kad moters dalyvavimas 
Indijos valstybės vadovavime 
reikalauja priminti visiems 
piliečiams, kad ji yra “vyriška 
moteris”, naudinga politinia
me gyvenime.

Taigi senovėje vyrų sukur
tos moterų diskriminacinės 
pažiūros 'dar ir šiais moder
niais laikais daugelio vals
tybių gyvenime neišnyko. Ir 
demokratiniuose kraštuose 
yra išsilavinusių vyrų, kurie 
mano, jog moterys negali turė
ti tokių pat teisių 'ir privilegi
jų kaip vyrai. Dėl to joms mo
kami mažesni atlyginimai, dis
kriminuojamos darbuose. 
Šioms vyrų sukurtoms diskri

minacinėms pažiūroms pasi
priešinti naujaisiais laikais 
atsirado moterų sąjūdžiai pa
žangiose V. Europos ir Š. Ame
rikos valstybėse, kurie padėjo 
oms išsilaisvinti iš moters ver
gės grandinių ir siekti lygių 
teisių visuomenės gyvenime.

Baigiamosios pastabos
Senti pažiūrų įtakoje Č. Sen

kevičius savo straipsnyje, ku
ris buvo paminėtas rašinio 
įžangoje, pasmerkia moterų 
sąjūdžius kaip kraštutinį reiš
kinį visuomenėje. Jo nuomo
ne, kaip jis rašo: “Moterų 
‘išsilaisvinimas’ Šiaurės 
Amerikoje daugiau panašu į 
mados dalyką, nes įvairių są
jūdžių į naują visuomenę lau
kia tik tie žmonės, kurie turi 
daugiau laiko”.. Išvada: mote
rų sąjūdžiai veikia todėl, kad 
moterys neturi ko veikti.

Straipsnio autorius stebisi: 
“O ką jau bekalbėti apie jau
ną mergaitę, bandančią per 
teismus išsikovoti sau teisę 
žaisti vyrų (mano pabr.) koman
doje ledo ritulį”. Čia žodžiai 
įdomiai parinkti: “jauna mer
gaitė” ir “vyrų komanda". Pa
brėžiama žemiausia iš žemiau
sių: ne tik mergaitė, bet “jau
na mergaitė” ir tik viena mer
gaitė, bandanti įsijungti į aukš
čiausios vyrų grupės stiprių 
sportininkų komandą. Aristote
lis irgi mėgo faktus maišyti 
su įspūdžiais. Ar čia tikrai 
buvo jauna mergaitė ir vyrai? 
Žinome, kad visi ledo ritulio 
komandos žaidėjai grupuojami 
pagal amžių. Jei kandidatė 
yra “jauna mergaitė”, tai ko
manda turėtų būti “jaunų ber
niukų”. Jei norime palikti “vy
rų” komandą, tai kandidatė bus 
“moteris". Dešimties metų vai
kas yra mergaitė arba berniu
kas, 25 metų žmogus yra vyras 
arba moteris.

Šiame straipsnyje aiškinau, 
kad ne visi senųjų laikų rašy
tojai išskyrė moteris iš vyrų 
gyvenimo ir ne visi išjuokė tas, 
kurios bandė siekti aukštesnio 
vyro gyvenimo. Tie išminčiai 
tik nepripažino, kad moters 
gyvenimas (jos būdas, elgesys, 
darbai) turi tiek pat vertės, 
kiek ir vyro gyvenimas. Tokia 
galvosena buvo sukurta vyrų ir 
todėl subjektyvi, vienašališ
ka, kurią paneigė naujųjų lai
kų mokslininkai ir moterų są
jūdžiai.

Profesionalų ir verslininkų sąjungos 

įsteigėjui ir ilgamečiam jos valdybos nariui

dr. JUOZUI KAŠKELIUI
mirus,

jo giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Profesionalų ir verslininkų sąjunga

AfA 
IZABELEI PRASAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, /

mamą MAGDELENĄ ZENKEVIČIENĘ, brolį 
JUOZĄ ZENKEVIČIŲ su šeima nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime —

Viktorija ir Viktoras Staškūnai
Dana ir Miras Chainauskai

AfA 
JUOZUI URBONUI

mirus,

jo seserį GENOVAITĘ, brolį LINĄ, pusseserę JIEVĄ, 
pusbrolįGILIARĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime -

Jurgis Preikšaitis Jonas Keleris
Jonas Kasakaitis

MASKELL INSURANCE WORLD”

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 v 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ • ’

V BAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

1 573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1 A6 

Registration No. 0009239

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS 
tel. 533-3531 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio 3 v.p.p.-7 v.v.
tel. 245-9990 
nuo pirmadienio iki 
šeštadienio nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

“Vilnius Manor" pastatui. Labai geras atlyginimas. 
Skambinti J. Poškai tel. 244-8893 arba H. Stepaičiui 
tel. 233-8396 Toronte.

Advokatė

JOANA E. KURAS, ll. b
atidairė savo raštinę

3425 Dundas St. W., Suite 200 prie Windermere Ave., 
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas (41 6) 763-3362

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B
2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416) 762-7393 

Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę i

3425 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jane St. ), Toronto, Ont. AAč>S 2S4

Telefonas (41 6) 7č>3-33č>2

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

B.A. M.L.S. LL.B

3425 Dundas St.W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, (staigų, (monių
* parduodu ir (rengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
* atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
* uždengiu naujus stogus, išlieju įvažiavimus (driveways)

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1A7 

(Art! Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSAVYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

-ĘSį STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

KINGSWAY NATIONAL T®L
THE SIGN OF DIS7INC T ION arba bJr-Zooy

TĄ T) T? Q TJ17 R INSURANCE &U lt Iii O n IL It real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys “Better Business”biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

D/M ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21
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TORONTO
Anapilio žinios

— Adventinės parapijos reko
lekcijos — gruodžio 18-20 d.d. Ve
dėjas — kun. P. Daugintis, SJ, iš 
Čikagos.

— Kalėdinė eglutė parapijos vai
kams — gruodžio 21, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių Anapilio salėje.

— Kūčios Anapilio salėje — 
gruodžio 24, trečiadienį, 8 v.v. 
(žiūr. skelbimą).

— Kalėdinės muzikos koncertas 
— Kūčių naktį, 11 v., Bernelių 
Mišios — 12 v.; Kalėdų dieną Mi
šios— 9.30 v.r. ir 11 v.r.

— Bilietai į Naujų metų suti
kimą gaunami sekmadieniais pa
rapijos salėje po Mišių, šiokia
dieniais — pas R. Celejevvską tel. 
231-8832.

— Katalikių moterų draugijos 
skyrius Kalėdoms puošia altorius. 
Aukas priima A. Augaitienė tel. 
231-7416.

— Pakrikštyta Alberto ir Nijolės 
(Puronaitės) Benotų dukrelė And- 
rėja-Emilija.

— Paaukojo religinei Lietuvos 
šalpai: $75 — L. O. Radzevičiai; 
muziejui-archyvui: $1000 — J. Pe
čiulienė; Kun. P. Ažubalio stipen
dijų fondui: $200 — dr. A. B. Sai
kai; lietuvių kapinėm: $200 — V. T. 
Gražuliai; $100 — A. J. Vanagai, 
M. Andrulevičienė; $50 — P. M. 
Petersonai; Motinos Teresės lab
darai: $50 — A. Jagėla; parapijai: 
$1,500 — N. N.; $500 — V. Demi- 
kienė, B. Savickas; $300 — A. M. 
Aulinskai; $200 — J. S. Jagėlos; 
$100 — P. M. Petersonai, A. Drau
gelis, E. Žolpienė, S. A. Kalūzos, 
T. Bartkus; $75 — L. O. Radzevi
čiai.

— Mišios — gruodžio 21, sekma
dienį, 9.30 v.r. — už a.a. Ireną 
Pranevičienę ir a.a. Karolį Rusiną, 
11 v.r. — už a.a. Anelę Žakevičie
nę ir a.a. Antaną Rinkūną.

Išganytojo parapijos žinios .
— Gruodžio 21, sekmadienį, 

9.45 v.r. pamaldų nebus. Tą dieną 
bus pamaldos jaunimui 4 v.p.p., po 
jų — Kalėdų eglutė, Kalėdų sene
lis. Pamaldų metu giedos parapi
jos choras.

— Kalėdų meto pamaldos: 1. Kū
čių vakare, gruodžio 24 d., 6.30 v.v., 
pamaldos su šv. Vakariene; pa
mokslai — anglų ir lietuvių kal
bomis; giedos parapijos choras. 
Pamaldas laikys kunigai — Povi
las Dilys ir Jukka Saarinen. 2. 
Kalėdų dieną, gruodžio 25, 9.45 
v.r., Nikėjos tikėjimo išpažinimas; 
3. Gruodžio 28, sekmadienį, pa
maldos — 9.45 v.r. 4. Senus metus 
baigiant, pamaldos 6 v.v., gruo
džio 31 d. Pamaldas gruodžio 25- 
31 laikys kun. P. Dilys.

— Parapijos taryba kartu su 
klebono pareigas einančiu kun. 
P. Diliu sveikina parapijiečius 
ir jų šeimas šv. Kalėdų proga ir 
linki Dievo palaimos visiems.

Lietuvių namų žinios
— 1987 m. sausio 11 d., 2 v.p.p., 

LN vyrų būrelio valdyba šaukia 
metinį savo narių susirinkimą. 
Bus valdybos veiklos pranešimai, 
diskutuojami ateities planai ir 
renkama nauja valdyba. Po susi
rinkimo — vaišės. Nariai ir ne- 
nariai, suinteresuoti LN vyrų bū
relio veikla, kviečiami dalyvauti.

— LN vyrų būrelio pirm. H. 
Chvedukas, staigiai susirgęs, gy
dosi Šv. Juozapo ligoninėje.

— P. Ališauskienė LN bibliote
kai padovanojo per 200 knygų iš 
savo vyro Pr. Alšėno bibliotekos. 
Daugelis jų retai užtinkamos ki
tose bibliotekose. Nuoširdus ačiū.

— LN Kūčių vakarienei ir Nau
jų metų baliui bilietų dar galima 
gauti LN raštinėje darbo valan
domis arba sekmadienio popie
čių metu.

— LN valdybos posėdyje gruo
džio 11 d. buvo aptartos salių 
nuomojimo gairės, slaugos namų 
lėšos, labdaros-švietimo fondo 
reikalai ir Kūčių bei Naujų me
tų parengimai.

Lietuvių tautodailės instituto 
Toronto skyriaus kalėdinės 
eglutės su lietuviškais papuo
šalais yra įrengtos Karališka
jame Ontario muziejuje — 
ROM ir “Sheraton” viešbutyje 
(priešais Toronto miesto ro
tušę).

Vasario 16 gimnazijai pa
aukojo: $100 — V. G. Agurkiai 
(iš Hamiltono), J. Petrauskas; 
$25 — V. Demikienė.

KLB švietimo komisija

Kanados parlamento narys 
ir opozicinis daugiakultūrių 
reikalų kritikas Sergio Mar- 
chi iš York West rinkiminės 
apylinkės atsiuntė laišką “TŽ”, 
kuriame sveikina skaitytojus 
kalėdinių švenčių proga.

Pernai, t. y. 1985 metais, mo
torinių rogių nelaimėse On
tario provincijoje žuvo 17 
asmenų, buvo sužeista 485. 
Policija primena vairuoto
jams tykojančius pavojus ir 
skatina nevartoti alkoholio.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieškalėdinis pasiruošimas

— gruodžio 18-20 d.d. Šventovė 
bus atidaryta nuo 7 v.v. iki 8.30 
v.v. maldai, mąstymui, išpažintim;
8.30 v.v. bus Mišios su pamokslu.

— Kūčių vakarą — religinis kon
certas 11 v.v., Bernelių Mišios 12 
v. Kalėdų ryto Mišios — 8.30 v., 
9.20 v. (anglų kalba), 10.15 v. ir
11.30 v.; N. metų išvakarėse — 7 
v.v., N. metų dieną — 8.30, 9.20 
(anglų k.), 10.15 ir 11.30 v.r. Ka
lėdų ir N. metų dieną vakare Mi
šių nebus.

— Gruodžio 15 palaidotas a.a. 
Juozas Urbonas, 80 m.

— “Volungės” ir parapijos vai
kų choras gruodžio 21, sekmadie
nį, 4 v.p.p., šventovėje rengia 
kalėdinę programą. Tai bus švie
sų, garsų ir spalvų renginys. Cho
rams vadovauja D. Viskontienė, 
prie vargonų — J. Govėdas.

— Pakrikštyti: Shan-Michael, 
Dalios (Norkutės) ir Thomas McIn
tosh sūnus; Vidas-Landan, Vido 
ir Rozos Laurušaičių sūnus,

— Suinteresuoti kelione į Pa- 
ryžių-Liurdą-Romą 1987 m. gali 
gauti smulkų kelionės planą kle
bonijos raštinėje.

— Naujų metų sutikimo baliui 
parapijos salėse gruodžio 31 d. 
bilietai gaunami po Mišių salė
je. N. metų išvakarėse 7 v.v. Mi
šios — šventovėje, po to vakarie
nė ir N. metų balius salėse.

— Lietuvius kviečiame jau da
bar užsisakyti salę savo rengi
niams 1987 m., nes nuo vasario 
mėnesio nuomosim ir kitatau
čiams.

— Skautų Kūčios — gruodžio 
21, sekmadienį, 5.30 v.p.p. pa
rapijos salėje.

— Parapijai aukojo: O. Pranc- 
kūnienė $1,000, R. A. Rygeliai 
$210, R. V. Sriubiškiai $200, J. 
Janušas $200; $100 — S. E. Kėkš
tai, M. Andriulevičienė, Br. D. 
Baronaičiai, B. J. Tamulioniai, 
J. Poška; $75 — M. Bulvičienė; 
$50 — J. A. Benetis, J. A. Baro
naičiai, V. P. Melnykai, J. S. Gir
dzijauskai, E. Čižikienė, S. Bar- 
čaitis, J. Zabulionis, P. Jutelis, 
J. O. Petrauskai; vienuolynui: $50
— dr. A. A. Valadkos, vargšams: 
$25 — M. Bulvičienė; $50 — A. Kai
rienė; Kalėdų gėlėms: $100 KLK 
moterų dr-jos mūsų par. skyrius, 
$40 — St. Povilenskis.

— KLK moterų dr-jos Prisikėli
mo skyrius dėkoja A. Šmigelskiui 
už $50 auką ir V. Dalindienei už 
$50 auką rekolekcijų išlaidoms 
padengti.

— Mišios gruodžio 21, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Kazimierą 
Kalinauską, 9.20 v. r. — už Les- 
kauskų ir Morkūnų mirusius, 10.15 
v.r. — už a.a. Juozą Pesecką, Stasį 
Morkūną, 11.30 v.r. — už gyvus ir 
mirusius parapijiečius, 7v.v. — 
už a.a. Nijolę Riekutę.

Toronto lietuviams
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Toronto apylinkės tarybos 
rinkiminės komisijos pranešimas

Bendruomenės nariai, norin
tieji kandidatuoti į KLB To
ronto apylinkės tarybą, prašo
mi paduoti pareiškimą šios ko
misijos pirmininkui V. Tasec- 
kui (3221 Trelawny Circle, Mis
sissauga, Ont. L5N 5C7 arba pa
likti Lietuvių namų pašto dė
žutėje nr. 2), pažymint savo 
vardą, pavardę, adresą ir tele
fono numerį. Reikia pridėti pa
reiškimo datą ir parašą. Pareiš
kimai turi būti įteikti iki 1987 
m. sausio mėn. 5 d. Rinkimai 
bus sausio mėn. 25 d. visose pa
rapijose ir Lietuvių namuose. 
Bus renkami 25 tarybos nariai.

Rinkiminė komisija
Prisikėlimo parapijos kredito 

kooperatyvas bus uždarytas 
gruodžio 25, 26 d.d. ir sausio 1 
d. Kitomis dienomis veiks re
guliariomis valandomis. Taip 
pat prašome atsiimti kalendo
rius kredito kooperatyvo raš
tinėje. Vedėjas

“Paramos” kredito koopera
tyvo darbo valandos Kalėdų 
švenčių laikotarpyje: gruodžio 
24 d. 10 v.r. — 3 v.p.p., gruo
džio 25 ir 26 uždaryta, gruodžio 
27 d. 9 v.r. — 1 v. p. p. Gruo
džio 30 d. 10 v.r. — 3 v.p.p., gruo
džio 31 ir sausio 1 d. uždaryta. 
Sausio 2 d. 10 v.r. — 8 v.v.

Vedėjas
Toronto miesto savivaldybė 

skelbia konkursą dailinin
kams ir architektams paruošti 
projektus II rotušės aukšto pa
gražinimui. Projektai priima
mi iki 1987 m. sausio 30 d. In
formacija ir konkurso blankai 
gaunami šiuo adresu: Heather 
Hatch, Art Commission Co-or- 
dinator, Department of the Ci
ty Clerk, City Hall, Toronto, 
Ont. M5H 2N2. Tel. (416) 392- 
7483.
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& MONTREAL
VAKARAS ANAPILYJE

gruodžio 24, trečiadienį, 8 valandą vakaro
Programoje: Kūčių nuotaikos meninė dalis, bendros kalėdinės giesmės, 

Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Bubulienės

Kainos: suaugusiems — $12, pensininkams — $11, vaikams nuo 12 iki 15 metų
— $8, nuo 7 iki 12 metų — $5, nuo 1 iki 7 metų — nemokamai

Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių — J. Bubulienei tel. 279-0256.

Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, 
kitomis dienomis — aukščiau minėtu telefonu.

Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius

' dalyvauti maloniai kviečia — Anapilio parapija

Iškilmingas

31

&

to 
to

Australijos “Svajonių” koncer
tas įvyko 1986 m. gruodžio 7 d., 12 
v., AV parapijos salėje. Rengė Ka
nados lietuvių jaunimo sąjunga ir 
jos Montrealio skyrius. Pasiklau
syti koncerto susirinko apie 150 
žmonių. Trūko jaunimo — dalyva
vo tik jaunimo sąjungos valdybų 
nariai. “Svajonės” čia užbaigė 
pusę savo kelionės po šį žemyną. 
Dainininkės, atrodo, nejautė nuo
vargio ir klausytojams labai pa
tiko. Net dviem atvejais publika 
sustojus plojo. Už tai “Svajonės” 
priedo padainavo vieną dainą. 
Programos pabaigoje šeštojo Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošos komiteto pirmininkas Hen-

rikas Antanaitis kvietė mūsų jau
nimą dalyvauti tame kongrese, ku
ris bus 1987-88 metais Australi
joje. Visi buvo pavaišinti kava 
ir saldumynais.

KLB krašto tarybos posėdžiuo
se gruodžio 6-7 dienomis Toronte 
iš Montrealio dalyvavo Jonas Ado
maitis, dr. Petras Lukoševičius, 
Vincas Piečaitis, Daiva Piečaity- 
tė ir Juozas Šiaučiulis.

A.a. Antanas Gaurys, 78 m. am
žiaus, mirė 1986 m. gruodžio 2 d. 
Palaidotas gruodžio 4 d. iš AV 
šventovės Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liūdi žmona, duktė su 
šeima ir gausūs giminės. B.S.

|”T“/k O MONTREALIO LIETUVIŲ 
L| I KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $19,000,000; REZERVAS - VIRŠ $600,000.

1.
2.
3.
4.
5.

Šilta vakarienė su vynu
Šalti užkandžiai 11.30 valandą vakaro 
Nemokamas baras
Šampanas
Les and the Music Masters orkestras, 
puikiai išpuošta salė

trečiadienį 
nuo 7 v. v.

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... .... 8'/2% Taupymo-special............ .... 6 %
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 53/4%

1 metų ............... .... 73/4% Taupymo-kasdienines .... .... 5 %
180 d. - 364 d.......... 71/2% Einamos sąsk..................... .... 5 %
120d. - 179d.......... 71/4% Pensijų - RRSP - term...... .... 83/4%
30 d. - 119 d.......... 7 % Pensijų - RRSP - taup...... ... 63/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite"
KASOS VALANDOS

1475 De Seve
9.00-

12.00-
10.00-
10.30-12.30

Rosemont Šv. Kazimiero

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašoma įsigyti iš anksto - sekmadieniais 
po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas R. Celejevvską tel. 231 -8832.
Vakarienę ir užkandžius ruošia — A. Gataveckas.
Visus dalyvauti maloniai kviečia —

Anapilio parapijos tarybos administracinė sekcija

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

• Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
• Kalėdinė programa ir bendros dalyvių giesmės
• Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems
• Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami L N raštinėje 

ir sekmadienių popietėse.
BILIETŲ KAINOS: vaikams iki 6 metų nemokamai, 6-12 metų $6, 
12-18 metų $10; studentams ir pensininkams $14, suaugusiems $15.

trečiadienį,
7.30 vai. vakaro,
Karaliaus Mindaugo

• Meninę programą atliks nauja sol. Vaclovo Povilonio 
vadovaujama vyrų trijulė

• Šilta vakarienė su vynu ir šampanu
• Šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto
• Baras
ĮĖJIMAS: suaugusiems $25, studentams iki 25 m. $15
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.
VISUS DAL YVAUTI ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA —

gruodžio 31, 
trečiadienį, 
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse

LIETUVIŲ NAMAI

to

ŠIS KALĖDINIS "TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ” NUMERIS yra šių 
1986 metų paskutinis. Dėl Ka
lėdų švenčių vieną savaitę “TŽ” 
neišeis. Sekantis numeris pa
sirodys 1987 m. su sausio 1 d. 
data. Linkime visiem skaityto
jam, bendradarbiam, rėmėjam 
ir šio savaitraščio bičiuliam 
jaukių Kristaus gimimo šven
čių, malonios atgaivos ir sėk
mingų bei darbingų naujų 1987 
metų.

Lietuvių kredito koopera
tyvai “Parama” ir Prisikėlimo 
parapijos išleido gražius 1987 
m. sieninius kalendorius su 
spalvotais viršeliais. Juos 
gauna nariai minėtų koopera
tyvų raštinėse.

Vengrų bendruomenę Ka
nadoje pasveikino daugiakul
tūrių reikalų min. D. Crombie 
100 metų jų imigracijos sukak
ties proga. Pirmieji jų ateiviai 
įsikūrė Saskačevane 1886 m. 
Kanados valdžia, vertindama 
vengrų įnašą į krašto gyveni
mą, stambia lėšų suma prisi
dėjo prie vengristikos kated
ros įsteigimo Toronto un-te ir 
prie išleidimo veikalo “Strug
gle and Hope: The Hungarian 
Canadian Experience”. O kada 
sueis 100 metų lietuvių imi
gracijai? Tai nėra dar nusta
tyta — šis klausimas laukia 
istorikų.

“The Toronto Star” 1986. 
XII. 8 išspausdino platoką in
formaciją apie demonstraciją, 
protestuojančią prieš sovietų 
žmogaus ir tautų teisių pažei

dimus Estijoje, Latvijoje, Lie
tuvoje ir Ukrainoje. Toronto 
miesto rotušės aikštėje esą da
lyvavo apie 200 asmenų, kurie 
nepaisydami šalčio, klausėsi 
protesto kalbų ir paleido 2000 
balionų su politinių bei sąži
nės kalinių adresais bei pra
šymais siųsti jiems kalėdinius 
sveikinimus. Prašymai buvo 
nukreipti į tuos, kurie ras nu
sileidusius geltonus - juodus 
balionus. Pagrindinis kalbė
tojas Yuri Shymko skatino tęs
ti kovą už tautų išlaisvinimą, 
primindamas, kad Sov. Sąjun
goje yra 2000 lagerių po 1000 
kalinių. Prie demonstracijos 
aprašymo pridėta didelė nuo
trauka. Pažymėtina, kad ir lie
tuviai aktyviai dalyvavo. Te
levizijoje buvo ryškiai mato
ma Lietuvos vėliava.

Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

3.00
8.00
6.00

4.00-8.00
2.00 - 6.00

10.30—12.30

Insurance Ag

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

už patikėjimų mums jūsų 
draudimų

laikotarpyje

įį' Tebūna mūsų darbas paskatinimu 
lietuviškam jaunimui eiti į

1$ savarankiškumą betkurioje verslo 
ar Profesijos srityje.

§ PETRAS ADAMONIS,

‘■įjf Chartered Insurance Broker

'AS

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

Salomėja, Jonas 
Andruliai

Genovaitė ir Vytautas 
Balčiūnai

Genovaitė, Rimas
Gaižučiai ir šeima

Laima, Gediminas
Kurpiai ir šeima

Bronė ir Stasys 
Prakapai

Regina ir Vladas 
Stabačinskai

Felicija, Vytautas
Urbonai ir šeima

Grasilda ir Marijonas
Valaičiai



Augustinas Simanavičius, OFM 
Pijus Šarpnickas, OFM 
Eugenijus Jurgutis, OFM

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Liudas Januška, OFM
Kun. B. Pacevičius

Prel. Juozas Tadarauskas

Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

Taip atrodo Kristaus gimimo vaizdas Kauno arkikatedroje-bazilikoje. Ši nuotrauka daryta 1985 metais
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! PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

SI/ KALĖK įj ŠVENTĖMIS 
IR NA U JAISIAIS METAIS

nuoširdžiai 
sveikina visus

rėmėjus, 
talkininkus, 

vaikų darželio 
tėvelius ir linki 
gausių Dievo 
dovanų bei 
Jo globos.

Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos seserys
Toronte

ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲ 

1987 METŲ 
proga sveikiname 

visus savo 
bičiulius — 

Anastazija ir 
Antanas 

Tamošaičiai

Linksmų
Kalėdų 
švenčių ir sėkmės 
pilnų naujų metų

giminėms, draugams ir pažįstamiems linki— 
Viktoras ir Teresė Gražuliai

Marija Andrulevičienė

proga sveikiname ", 
parapijų kunigus, savo ft 

krikšto dukras ir sūnus, draugus bei pažįstamus 
Kanadoje ir Amenkoje —; Q K drąsučių

Likimas lietuvių pabėgėlių, patekusių į Raudonąją armiją Vokietijoje

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Boliukas papasakojo, kad 
Feliksą su dviem latviais išve
dė iš rajono, rugiuose apren
gė civiliniais drabužiais ir 
po to nieks daugiau jų nebe
matė ir atgal nebesugrįžo. Vi
si spėliojo gal sušaudė, gal 
šiaip ką padarė? Kas žino? 
Senasis Juozas paskirtas prie 
transporto ir iš rikiuotės at
leistas, tai jam bus daug leng
viau, nereiks nors bėgioti ir 
būti gainiojamam. Juozo bro
lis dar iš ligoninės negrįžo 
ir nežinia kada grįš, gal jau 
ir gyvo nebėra. Mūsų pažįsta
mų būrelis laikosi krūvoje, iš
skyrus Audrių, kuris liko bata
lione. Labai pasigendu jo.

Kursuose daug geriau gyven
ti. Ant lentų leido prikloti 
šieno, taipgi davė iš netolimos 
geležinkelio stoties išdrasky
to kariško vokiečių transporto 
pasirinkti vilnonių antklodžių. 
Taigi dabar po kelių mėnesių 
pirmą sykį gavom teisę užsi
kloti antklodėm. Nebereikia į 
upelį rytais bėgti, nes prie šu
linio nusiprausiame.

Netikėtas susitikimas
Sekanti diena buvo skirta 

apsitvarkymui. Mane džiugino 
tai, kad čia gyvendami eisime 
į batalioną valgyti ir galėsim 
su Audrium susitikti. Pietų 
skubinau eiti, norėdamas pasi
tarti su juo, bet laukė nusivy
limas — jį išsiuntė į taikliųjų 
šaulių kursus. Nuoširdžiai 
apgailestavau, nes jaučiau, 
kad kitur jau nebesusitiksim. 
Su juo per tą laikotarpį taip 
buvau susigyvenęs, kaip su sa
vo broliu. Dabar mūsų būryje 
liko tik keturi vyrai, nes kiti 
išsiųsti į įvairius kursus. Lie
tuviai taip pat nebuvo palikti 
kuopose, ir visi iki vieno iš
skirstyti.

Valgykloje pasklido gandai, 
kad mūsų diviziją atitrauks 
nuo sienos į Lenkiją, po to į 
Maskvą ir vėliau į Japonijos 
pasienį. Lietuviai tuo netiki, 
bet širdyje neramu — gali iš
siųsti į Japonijos frontą .. .

Po pietų grįžtu susirūpinęs, 
nes jei mus iš čia atitrauktų 
— galas visom svajonėm. Ran
du Audrių, manęs belaukiantį. 
Pasirodo, jis gyvena gretima
me name už 100 metrų su taik
laus šaudymo kursantais. Ge
riau ir būti nebegali — esam 
vėl visi kartu. Išeinam į kie
mą ir pradedame planuoti pa
bėgimo galimybes.

Pradžioje aš buvau nuomo
nės, kad reikia bėgti nakties 
metu, nes dieną greit pasiges
tų ir bematant imtų jieškoti. 
Šią nuomonę pakeitė virėjo 
pabėgimas. Jis pabėgo dienos 
metu, ir visos paros kruopš
tus jieškojimas nedavė jokių 
rezultatų. Šią nuomonę palai
ko ir Audrius, nes naktį bėgant 
labai apsunkina nežinojimas 
sargybų ir slapukų stovėjimo 
vietų. Sutariam bėgti dieną, 
o nakties metu tik pačią sie
ną peršliaušti. Reikia dar kiek 
palaukti, nes dabar, birželio 
pradžioje, labai šviesios nak
tys. Išsiskiriam kupini vilties 
ir ryžto, sutarę niekam apie 
tai nesakyti.

Guodžia lietuviška daina
Dienos slenka, eina sulėtin

tu tempu, o ilgesio kupinos 
mintys jaudina širdį. Kiek per 
tas ilgas valandas skaudžių

minčių praslenka, kiek svajo
nių ir lūkesčių susipina, kas 
gali žinoti? Visos dienos vie
nodai pilkos, vienodai skau
džios. O kad nors mažas pra
giedrulis švysteltų šiame ke
lyje! Tik ta viena, vienintelė, 
įstrigusi į sielos gelmes lais
vės mjntis vilioja ir ragina ryž
tis. Dažnai pagalvoju, ar verta 
pačiame amžiaus gražume taip 
baisiai rizikuoti gyvybe? Bet 
ir vėl, ar verta palengva mer
dėti ir būti be šviesesnės 
vilties pragiedrulio? Geriau 
jau mirtis, negu nuolatinė kan
čia. Blogas maistas, nemiga ir 
nuolatiniai darbai baigia 
čiulpti jėgas ir stumia į visiš
ką apatiją. Ar ne vis tiek, juk 
prieš šią srovę nepaplauksi, 
nuo jos niekur nepabėgsi? 
Kam priešintis, kam slapto
mis laisvės vilties mintimis 
gaivintis? O gal likti to sle
giančio režimo auka ir tyliai 
nešti savo dalią? Juk iš šios 
sistemos replių mažai kas pa
jėgia išsivaduotį ir pameta 
viltį kada nors vėl būti laisvu 
žmogumi.

Tačiau drąsūs ir pasiryžę 
daug ką pasiekia, kodėl aš ne
galėčiau to padaryti, išsiva
duoti iš tų grandinių? Juk tik 
reikia pasiryžti ir nugalėti tą 
baimę, o toliau jau pats liki
mas padės. Reikia tik galuti
nai pasiryžti ir žengti sunkų 
pirmąjį žingsnį, o paskui ke
lio atgal nebus.

Tokiomis mintimis visą po
pietę gyvenau. Tos mintys ne
davė ramybės, viliojo ir skau
dino mane. Būna liūdnų die
nų, bet kitos išsiskiria ypatin
gu liūdnumu, rodos, gyvą širdį 
kas plėšo ir degina. Sunku tą 
liūdesį išblaškyti, todėl greit 
nueinu pas taikliuosius šau
lius. Susirenkam gal koks de- 
sėtkas lietuvių į būrelį ir pa
bandom niūniuoti lietuvišką 
dainą. Pagaliau išdrįstam ir 
visu balsu uždainuoti. Tuojau 
susirenka rusai klausytis, at
eina ir karininkai.

— A, tai “litovcai” dainuo
ja? Gražios jūsų dainos, galit 
dažniau laisvalaikiu padai
nuoti, — taria taikliųjų šau
lių vadas vyr. leitenantas — 
tamsus kaukazietis.

Išsiblaivo mintys, pragied
rėja širdis. Taip visi įsijaučiam 
į dainos žodžius ir tartum gy
venimas šviesesnis pasidaro. 
“Kur bėga Šešupė, kur Nemu
nas teka” nuneša mus į gim
tuosius namus, į paliktas so
dybas ir laikinai pamirštam, 
kad prie mūsų kepurių priseg
ta raudona žvaigždė, kad sve
timos komandos ir svetimi 
ginklai slegia pečius. Nebe
matom purvinos uniformos, 
nei tų, kurių žinioje esame. 
Gera ir lengva pasidaro .. .

Nuotaikos kursuose
Į kursus paskirtieji kiek 

lengviau atsidustam, nes dar
bo valandos sumažintos iki aš- 
tuonių. Poilsio ir miego jau 
užtenka, kad tik valgis būtų 
geresnis. Šiomis dienomis pra
einam kursą iš topografijos, 
mokomės skaityti žemėlapius 
ir naudotis kompasu. Be to, 
moko ir žvalgybos, prisitai
kymo prie aplinkos ir maskavi
mosi. Pirma praeinam teoriš
kai, o paskiau praktiškai at
liekam miškuose. Mums tai 
ypač naudinga; dažnai atlik
dami pratimus po apylinkę, 
tiksliai įsidėmim šiaurę. Bė
gant tai būtinai reikia žinoti.

Čia ir drausmė mažesnė, ir 
viršininkai geresni. Anot Aud
riaus, beveik neapsimokėtų 
bėgti, jei ne liūdnos ateities 
perspektyvos. Gąsdina mus ir 
naujo karo su japonais galimu
mai, nors karininkai tvirtina, 
kad karo nebus.

Birželio 3 — sekmadienis. 
Laisva diena. Visi lietuviai 
susirenkam į pievutę ir šau
tuvus valydami šnekučiuojam. 
Planuojam ateities ir pabėgi
mo galimybes. Mūsų tarpe, at
rodo, ligi šiol nėra išdavikų, 
todėl atvirai tarp savęs kal
bamės. Privengiam tiktai vie
no, kuris yra šiek tiek psichiš
kai nesveikas ir su rusais drau
gauja. Kai jis yra mūsų tarpe, 
tai tylim arba ką nors nereikš
mingo plepam. Daugumas, 
ypač kurie yra vyresnio am
žiaus, dabar nelinkę bėgti, 
nes tikisi demobilizacijos.

Juozas dažnai kalbina mane, 
lyg nujausdamas, kad bėgimu 
daugiausia rūpinuos aš, tačiau 
aš tyliu, nes jau esam trise, 
o, be to, jis neturi šautuvo. 
Jaučiu negerai darydamas 
slėpdamas tai nuo jo, bet di
desnei grupei bėgti pavojin
ga, esam gan toli nuo sienos ir 
sunkiau tinkamai pasislėpti. 
Mes esam pasiryžę bėgti su 
ginklais ir tvirtu nusistatymu 
pabėgti ar mirti — kito kelio 
nebus. Juozas tai jaučia ir nuo
širdžiai dėsto savo mintis, 
kad dabar jau paskutinis mo
mentas, kurio praleisti negali
ma. Kaip gaila ir nesmagu, kad 
negalėjau būti jam atviras.

Daugiausia laiko praleidžiu 
su Audrium, nes Boliukas, ku
rį kažkodėl vadinam mažybi
niu vardu, visą laiką miega ir 
jam vis tiek: kaip mudu nutar- 
sim, taip bus gerai. Galutinai 
nutariam bėgti dieną po pietų. 
Pirma eiti geležinkeliu keletą 
kilometrų, o paskiau kur nors 
įlindus sulaukti nakties ir per
eiti sieną. To plano laikysi
mės, o dabar laukiam tamses
nės nakties. (Bus daugiau)

Kūčios, šv. Kalėdos 
ir Naujieji metai 

leidžia mums pajusti lietuviš
kosios sportinės šeimos šilu
mą. Tegu ši šiluma veda lie
tuvį sportininką į' ryžtą ir 
laimėjimą kiekvienoje sporto 
arenoje.

ŠALFASS centro valdyba
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SVEIKINA NARIUS IR VISĄ LIETUVIŲ 
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XALEDCI švenčių ir

ĖAUJUM£TU |

linkime sesėms bei broliams
šauliams pavergtoje 
Tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje ft

Visus 1987 metų šauliškus darbus skirkime 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui - #•’

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba M

I Sveikinu
su šv. Kalėdomis

’ visus gimines, draugus ir 
' pacientus, linkėdamas sveikų 
į bei sėkmingų

naujų metų —

K

Dr. Stasys Dubickas

LINKSMŲ SVKALWJ
$ ir laimingų 1987 metų linki g

"S visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems
lietuviams —

B KANADOS LIETUVIŲ MEDIKŲ B
5 DRAUGIJOS VALDYBA j*
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pažįstamiems -

$ Linksmų

S ir laimingų

Onutė, Vytautas Taseckai 
ir sūnus Edvardas

visus draugus, pažįstamus 
ir gimines su

šv. Kalėdomis
ir N. Metais,

linkėdami daug džiaugsmo
• ir laimės —

l/. O. Marcinkevičiai ir šeima

naujų metų —

Plataus masto velkėją išlydėjus
A.a. dr. Juozo Kaškelio gyvenimas bei darbai Lietuvoje ir Kanadoje

visus savo 
g i m i na i čius, draug us 
ir pažįstamus, 
linkėdamas jiems 
gimusio Kūdikėlio 
Kristaus teikiamų 

malonių — 

sveikatos, laimės, artimo 

meilės ir sėkmingų

Petras Jakubauskas

ir

proga visus savo klientus, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai sveikina -

ALGIRDAS, DONATA PUTERIAI

Tel.763-3362 ir DUKRELĖS LIDIJA, RIMA, LAURA

J. VARČIUS

Mirusių miestas — Šv. Jono 
lietuvių kapinės Mississaugoje 
kiekvienų savaitę didėja nau
jais ateiviais, vyresniosios 
kartos tautiečiais. Į jų eiles 
įsijungė neprikl. Lietuvos ir 
išeivijos žymus veikėjas dr. 
Juozas Kaškelis, miręs 1986 m. 
lapkričio 22 d.

Mokslo keliu
Dr. Juozas Kaškelis gimė 

1904 m. kovo 15 d. Gudžiūnų k., 
Linkuvos vis., Šiaulių aps. 1923 
m. baigęs valstybinę Šiaulių 
gimnaziją, vienerius metus stu
dijavo Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijoje agronomiją. 1924- 
27 m. gavęs stipendiją studi
javo Austrijoje Aukštojoje 
prekybos mokykloje Vienoje, 
kur gavo diplomuoto komer
santo pažymėjimą. Studijas 
gilino Friburgo universitete 
Šveicarijoje ir 1929 m. apgy
nęs disertaciją “Lietuvos že
mės ūkio kooperacija” (vokie
čių kalba) gavo ekonominių 
mokslų daktaro laipsnį.

Studijuojant išryškėjo ve- 
lionies sugebėjimai mokslo 
ir visuomeninės veiklos sri
tyse. Vienoje jis įsteigė tarp
tautinę katalikų studentų or
ganizaciją “Cantardo Ferini” 
ir akademinį “Paneuropos” 
skyrių. Friburge studijuoda
mas buvo visą laiką lietuvių 
studentų draugijos pirminin
ku.

Nepriklausomoje Lietuvoje
Baigęs užsienyje studijas, 

dr. J. Kaškelis grįžo į Lietuvą 
kaip ekonomistas, kuris savo 
teorines žinias praktiškai pa
naudojo, dirbdamas 1929-1932 
m. finansų ministerijoje re
ferentu ir dėstydamas politi
nę ekonomiją aukštojoje pre
kybos mokykloje Kaune. Be to, 
prižiūrėjo Šventosios uosto 
statybą ir Lietuvos gintaro pra
monę. 1938-39 m. Anglijoje at
stovavo Lietuvos pieno perdir
bimo kooperatyvų sąjungai 
“Pienocentras” Londone ir 
kartu dirbo Lietuvos konsu- 
įate Mančesteryje. 1935 m. Lie
tuvos prekybos — pramonės 
rūmai ir Lietuvos kooperaty
vų s-ga pasiuntė dr. J. Kaške- 
lį į Egiptą, Palestiną ir Liba
ną užmegzti ir išplėsti preky
bos ryšius.

Grįžęs iš Anglijos į Lietuvą, 
1938-40 m. dirbo savarankiš
kai, atstovaudamas įvairių 
kraštų prekybos bei gamybos 
bendrovėm ir buvo privačios 
Lietuvos linų eksporto bend
rovės direktorium. Tuo pačiu 
laiku jis rėmė ir organizavo 
lietuvius verslininkus. 1939 m. 
suorganizavo Lietuvos preky
bininkų ir pramonininkų bei 
amatininkų 28 asmenų ekskur
siją į pasaulinę parodą Niu
jorke.

Velionis buvo aktyvus visuo
menininkas, 1929-30 m. išrink
tas Ateitininkų federacijos 
vadu. Buvo vienas iš steigėjų 
Vakarų draugijos, Švedų-lie- 
tuvių, Lietuvių-amerikiečių 
draugijų Kaune. Rašė laikraš
čiuose ekonominiais ir socia
liniais klausimais. Išleido šias 
knygas: “Krikščioniškas soli
darumas ir socialė darbo sis
tema”, “Lietuvos gintaras”, 
“Žemės ūkio produktų realiza
vimas”.

Okupuotoje Lietuvoje ir 
Vokietijoje

1940 m. birželio mėn. Raudo
nąja! armijai okupavus Lietu
vą ir rugpjūčio mėn. prijungus 
prie Sovietų Sąjungos, prasi
dėjo lietuvių persekiojimas ir 
teroras. Velionis 1940 m. rude
nį pasitraukė į Vokietiją, tikė
damasis surasti kelią patekti į 
Ameriką. Tačiau Vokietijos 
valdžia neišleido ir po pirmų
jų vokiečių-sovietų karo veiks
mų dr. J. Kaškelis 1941 m. grį
žo į Lietuvą. Kaune jis buvo pa
skirtas “Pramprekybos” direk
torium, kur dirbo iki antros so
vietų okupacijos.

1944 m. velionis antrą kartą 
pasitraukė į Vokietiją, apsi
stojo Bavarijos Kempteno pa
bėgėlių stovykloje. 1945-48 m. 
buvo išrinktas lietuvių bend
ruomenės pirmininku. Laisvai 
kalbėdamas vokiškai ir angliš
kai, sėkmingai gynė lietuvių 
reikalus.

Kanadoje
Dr. J. Kaškelis į Kanadą at

vyko 1949 m. pavasarį ir apsigy
veno Toronte. Pradėjo dirbti 
nekilnojamojo turto versle.

A. a. dr. JUOZAS KAŠKELIS, 
jaunystės metais nepriklausomoje 
Lietuvoje Nuotr. K. Banio

Vėliau atidarė restoraną, bet 
neturėjo gero pasisekimo. Ga
vo pastovų darbą Simpsono 
bendrovėje, kur dirbo iki pen
sijos amžiaus.

Velionies taktas, intelektas 
ir tolerancija plačiai jam ati
darė duris į lietuvių ir kita
taučių visuomenę. Aktyviai 
prisidėjo organizuojant Kana
dos Lietuvių Bendruomenę, 
Toronto Lietuvių namus, kre
dito kooperatyvą “Parama”, 
Verslo s-gą. 1953-54 m. buvo 
išrinktas Lietuvos atgimimo 
sąjūdžio Kanados vietininki- 
jos pirmininku ir dalyvavo 
kitose organizacijose.

Didelį aktyvumą velionis 
parodė kovoje prieš totalis- 
tinius režimus. Jo pastango
mis 1954 m. buvo suorganizuo
tas radijo pusvalandis Toronte 
“Voice of Lithuania”. 1953 m. 
įvykusiame Toronto Kanados 
antikomunistinių organizaci
jų kongrese buvo įsteigtas 
tarptautinis antikomunisti
nis blokas (Antibolshevik

“Tėviškės žiburių” 
skaitytojams

Nuolat kylant spaudos dar
bų ir pašto kainoms, tenka ir 
“TŽ” leidėjams prisitaikyti 
bei kelti savaitraščio prenu
meratą. Nuo 1987 metų sausio 
1 dienos metinė “TŽ” prenume
rata bus $22, rėmėjų — $25, gar
bės — nuo $30, naujiem skaity
tojam — $18. JAV-bėse gyve
nantiems tautiečiams prenu
merata skaičiuojama ameri
kietiškais doleriais, nes laik
raščio persiuntimo Amerikon 
išlaidos yra didesnės. Ištisus 
dvejus metus “TŽ” prenumera
ta nebuvo keliama. Daug padė
jo dosnios skaitytojų aukos. 
Už jas esame labai dėkingi. 
Atėjo betgi laikas jieškoti 
daugiau pastovių pajamų, nes 
aukos toli gražu nepadengia 
visų laikraščio išlaidų. Teko 
padidinti ir skelbimų kainas, 
kad būtų galima suvesti galą 
su galu. Tikimės, kad skaity
tojai supras esamą padėtį ir 
padės šiam savaitraščiui to
liau gyventi padidintomis pre
numeratomis ir aukomis." 
Tiems, kurie sumokės prenu
meratas iki 1987 m. sausio 1 d. 
galioja senoji kaina, būtent 
$20, rėmėjų — $25. Leidėjai

Mažosios Lietuvos 
fondas

1986 m. lapkričio mėnesį paau
kojo: $1000 — I. ir L. Adomavičiai; 
$500 — I. ir K. Andruškevičiai; 
$200 — Kanados lietuvių fondas,
G. Šernas; $120 — K. Čeputis; $100 
— Ant. Mingėla, Išganytojo para
pijos moterų dr-ja, Rūta Vogel- 
Žviliūtė, G. Dičpetrienė, dr. J. 
Yčas, G. Buntinienė; $50 — Z. ir H. 
Lapinai, B. Pakalniškis, G. Tar
vydienė, P. Adamonis, E. Bartmi- 
nas; $10 — L. Tamošauskas,
H. Kukutis, E. Pūkas, E. J. Stepo
nas, J. Novog, V. J. Miliauskas, V. 
Jakonis.

Džiaugiamės tautiečių prieš
šventiniu dosnumu. Nuoširdus 
ačiū. Tikimės, kad ir ateinan

į Devenią kultūros fondo leidiniai
i. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI‘ 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

2.
3.
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Block of Nations — ABN), ku
rio pirmininku buvo išrink
tas dr. J. Kaškelis. Šiai orga
nizacijai jis vadovavo iki 
1972 m.

Velionis buvo darbštus spau
dos bendradarbis, Lietuvių 
žurnalistų s-gos narys. Rašė 
lietuvių ir kitataučių spau
doje politinėmis bei ekono
minėmis temomis. 1954 m. jis 
parašė knygą “Komunizmas 
be kaukės”, kurią išleido “Ne
priklausomos Lietuvos” lei
dykla Montrealyje.

Saulėlydžio keliu
1980 m. velionis buvo išvy

kęs į Šveicariją dalyvauti tarp
tautinio antikomunistinio blo
ko konferencijoje. Čia jį ištiko 
pirmas širdies priepuolis. Grį
žęs į Torontą gydėsi, šiek tiek 
sustiprėjo. 1982 m. pasikartojo 
jau stipresnis antras širdies 
priepuolis, paralyžavęs jo kū
ną; gydytojai Šv. Juozapo li
goninė jau negalėjo padėti.

Paskutinius savo gyvenimo 
trejus metus velionis pralei
do senelių slaugos namuose 
Toronte. Praradęs atmintį ir 
kalbą, mirė 1986 m. lapkričio 
22 d. Ligos metu juo rūpinosi 
ir pagalbą teikė jo sūnėnas 
J. Uogintas su savo šeima.

Velionis buvo pašarvotas 
lapkričio 24-25 d.d. Turnerio- 
Porterio laidotuvių namuose 
Toronte, kur vakarais buvo 
kalbamos maldos ir kur pasku
tinį kartą aplankė jį draugai 
bei pažįstami. Lapkričio 25 d. 
po gedulinių pamaldų Lietu
vos kankinių šventovėje ve
lionis palaidotas Šv. Jono ka
pinėse. Prie jo kapo KLB To
ronto apylinkės valdybos 
pirm, ir Antibolševikinio tau
tų bloko atstovas pasakė at
sisveikinimo kalbas.

Ilsėkis ramybėje, didžios 
dvasios lietuvi, įpareigojęs 
mus likusius tęsti Lietuvos 
išlaisvinimo darbą ir nepa
vargti kovoje su imperialis
tinio komunizmo grėsme.

| ir NAUJŲ METŲ
:įf. proga sveikiname savo 
® gimines, draugus bei

pažįstamus, linkėdami daug 
sveikatos, laimės ir

v džiaugsmo —
$ TERESĖ, VLADAS BAČĖNAI

ir ŠEIMA

ŠV. KALĖTŲ IR I

švenčių proga sveikiname 

gimines, draugus ir 

pažįstamus —
TERESĖ, ADELĖ ir JUOZAS jį 

ANDRIUKAIČIAI -SS

SVKALEM 4
švenčių proga sveikiname 
visus mūsų draugus bei 
pažįstamus ir linkime 
visiems sveikų, laimingų 
ir sėkmingų

1 987 metų.
..... 

X* Henrikas, Gabrielė Chvedukai
££ ir šeima ŽŽ.

čiais metais Fondas nenustos 
augęs, ir mes pajėgsime vertin
gų dokumeųtacinę medžiagą įam
žinti. Fondo sąskaita Toronto! 
“Paramoje” nr. 8032.

Fondo valdyba

David Crombie, valstybės 
sekretorius ir daugiakultūrių 
reikalų ministeris 1986. XII. 9 
sukvietė daugiakalbės spau
dos, radijo ir televizijos at
stovus į “Westin” viešbutį To
ronte ir padarė pranešimą. Po 
apie valandą laiko trukusių 
įvairių sūrių ir vyno vaišių D. 
Crombie pranešė, kad vyriau
sia Jungtinių Tautų komisija 
pabėgėlių reikalams paskyrė 
1986 m. Nanseno medalį Kana
dai — gyventojams, organizaci
joms ir vyriausybei už taip 
gausų įvairių karo pabėgėlių 
priėmimą. 1986 m. suėjo 38 me
tai, kai Jungtinės Tautos 1948 
m. paskelbė Žmogaus teisių 
deklaraciją. Visiems tenka 
pareiga žmogaus teises įgy
vendinti: valstybių vadams 
ir kiekvienam asmeniui su kai
mynais. Dl.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė

optometristė
1 551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

Naujų metų proga 
w artimuosius, gimines, 

draugus ir pažįstamus 
Nį n uoširdžiai sveikiname, 
Sd linkėdami sveikiems šventes

sutikti ir linksmai jas praleisti.

Taip pat linkime1987
M metais daug laimės-

St. Catharines, Ont. O. ir P. Polgrimai

Gananouque, Ont.

g Linksmų
| šv. Kalėdų
I ir laimingų
bbei
$ sėkmingų
| Naujų metų

giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems 
linki -

Petras Regina ir šeima

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

H



Baltiečių veikėjų žygiai Vienoje
Įteikti memorandumai apie žmogaus ir tautos teisių pažeidimus Baltijos kraštuose

J. V. DANYS

Dabar dažnai Helsinkio akto 
ar jo dalies peržiūros konfe
rencijos vadinamos “žmogaus 
teisių” konferencijomis, nors 
žmogaus teisių klausimai yra 
tik viena iš akto trijų dalių. 
Gal todėl, kad kitų dviejų da
lių svarstytos vyksta Šiaures
niuose rėmuose.

Žmogaus teises pagrindinai 
aptaria Helsinkio akto Vil tas 
principas, būtent minties, są
žinės, religijos ir įsitikinimų 
laisvė. Trečioji akto dalis žmo
gaus teises praplečia ir apima: 
žodžio ir spaudos laisvę, ne
varžomus giminingų žmonių 
ryšius ir susitikimus, šeimų 
sujungimą, laisvę turistinėms 
ir profesinėms kelionėms, pa
sikeitimą leidiniais, mažumų 
teises, jų kultūrą, kalbą ir 
švietimą.

Sov. Sąjunga ir jos satelitai 
nuo Helsinkio akto pasirašy
mo dienos rodo visišką tų tei
sių nepaisymą. Todėl nenuo
stabu, kad per 60 Vienon su
važiavusių organizacijų ir sam
būrių atstovai kėlė sovietų 
žmogaus teisių pažeidimus 
(buvo keletas, kurie rado to
kių pažeidimų ir Vakarų kraš
tuose, daugiausia JAV-se).

Lietuviai, kaip latviai ir es
tai, Vienoje kėlė ne tik žmo
gaus teisių, bet ir tautos su
verenumo pažeidimą — prie
vartinę aneksiją Sovietų Są
jungom Kiti sako, kad teisė 
tautai savarankiškai apsi
spręsti yra paskiro žmogaus 
teisių tęsinys. Jei žmonės tu
rėtų visas pagrindines žmo
gaus laisves, tai savaime kil
tų ir reikalavimas laisvės tau
tai.

Lietuvių memorandumai
Dalyvaujančių kraštų vy

riausybės, tiksliau jų specia
liai sudarytos delegacijos, 
ruošiasi Helsinkio akto per
žiūros konferencijoms, galima 
sakyti, visą laiką. Žinoma, ga
lutinė ruoša vyksta paskuti
niais mėnesiais prieš konfe
renciją. Delegacijos vadovas 
būna ambasadoriaus laipsnio 
ir svarstybose laikosi savo 
vyriausybės nustatytų gairių. 
Kanados ambasadoriaus šta
bas Vienai yra 30 asmenų; gau
siausias yra Sovietų Sąjungos 
— 77 ir JAV —72.

Vienos konferencija yra vi
suotinio pobūdžio ir, manoma, 
truks ilgai. Sutarta, kad bus 
stengiamasi baigti 1987 m. lie
pos m., bet abejojama ar tai pa
vyks. Konferencija prasidėjo 
1986. XI. 4, bet prieš tai buvo 
(IX. 23 - X. 7) paruošiamoji 
konferencija nustatyti tech
niškai visuotinės konferenci
jos procedūrai.

Svarbu pagrindinę informa
ciją ir pageidavimus vyriausy
bėms ar delegacijoms įteikti 
pakankamai anksti, kad ji ga
lėtų būti delegacijos apsvars
tyta. Kanadoje Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės visuom. rei
kalų vicepirm. J. V. Danys, su
sitaręs su KLB pirm. Algiu Pa- 
cevičiumi, pradinį raportą 
įteikė 1986. VIII. 14, kai daly
vavo Kanados parlamento spe
cialaus komiteto apklausoje, 
Kanadai ruošiantis konferen
cijai. Anglijoje Lietuvių Są
jungos pirm. Jaras Alkis PLB 
paruoštą medžiagą Anglijos 
delegacijai įteikė 1986 m. 
spalio mėn. pradžioje.

Ko prašoma?
Kreipimosi eiga raštais į 

vyriausybes ir delegacijas bu
vo maždaug tokia.

Pasaulio baltiečių santalkos 
(Baltic World Council) vardu 
buvo paruoštas vyriausybėms 
4 psl. memorandumas. Santal
ką sudaro pasaulio estų ir lat
vių bendruomenės (Estonian 
World Council ir World Fede
ration of Free Latvians) ir VLI- 
Ko atstovai. Šiuo metu Santal
kai pirmininkauja dr. K. Bobe
lis, VLIKo pirmininkas. Memo
randume prašoma konferenci
jos metu iškelti (1) nelegalią 
Baltijos valstybių okupaciją 
ir (2) suvereninių Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos teisių 
atstatymą be svetimos inter
vencijos.

Toliau latviai, estai ir lie
tuviai paruošė atskirus memo
randumus.

Pagal VLIKo ir PLB susitari
mą, bendrai buvo paruoštas 9 
psl. memorandumas dėl valsty
binio suverenumo atstatymo ir 
žmogaus teisių užtikrinimo 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. 

Jį pasirašė Diplomatinės Lie
tuvos tarnybos šefas, PLB ir 
VLIKas. Memorandumą pasta
rasis pasiuntė visiems daly
vaujančių valstybių užsienio 
reikalų ministeriams. Nebuvo 
siunčiamas Sovietų Sąjungai 
ir jos satelitams.

Šio memorandumo pagrindi
niai reikalavimai: (1) paleisti 
Lietuvos Helsinkio grupės ir 
Katalikų komiteto tikinčiųjų 
teisėm ginti narius bei kitus 
“sąžinės kalinius”, nuteistus 
griežtomis bausmėmis; (2) su
stabdyti persekiojimus dėl re
liginių įsitikinimų; (3) sustab
dyti kultūrinę priespaudą ir 
sovietinę nutautinimo politi
ką Lietuvoje.

Papildomieji leidiniai
PLB visuomeninių reikalų 

komisija Vienos konferencijai 
paruošė du platesnės apimties 
leidinius anglų kalba dėl Hel
sinkio akto principų VII ir VIII 
pažeidimų Lietuvoje.

Leidinyje, paruoštame prof. 
Tomo Remeikio, nagrinėjamos 
lygių teisių ir tautos apsi
sprendimo teisės. Duodamos 
trumpos istorinės žinios apie 
tautos pasipriešinimą okupa
cijoms, nelegalų inkorporavi
mą, sovietų vidinės koloniza
cijos politiką Lietuvoje — ru
sų apgyvendinimą, rusifikaci
ją, tautinę nelygybę, Lietuvos 
turtų išnaudojimą. Po 8 psl. 
mokslinio nagrinėjimo seka 40 
psl. dokumentinės medžiagos 
su komentarais, paremiančios 
pradžioje padarytas išvadas.

Leidinyje, paruoštame Gin
tės Damušytės, Lietuvių in
formacijos centro vedėjos, 
nagrinėjami žmogaus teisių 
pažeidimai okupuotoje Lie
tuvoje. 40 psl. iliustruotame 
leidinyje pateikiami doku
mentuoti pavyzdžiai ir liudi
ninkų pareiškimai. Konden
suotai, bet pakankamai deta
liai, aprašyta Helsinkio gru
pė, jos sunaikinimas, kalėji
mų ir stovyklų sąlygos, psi
chiatrinio pobūdžio kaltini
mai, emigracijos ir šeimų su
jungimo suvaržymai, draudi
mas santykiauti su užsienie
čiais, pašto ir siuntinių su
varžymai, tikinčiųjų teisių su
varžymai ir 1.1.

Abu leidiniai yra techniškai 
gražiai paruošti. Leidėjas yra 
PLB, bet paruošimą spaudai ir 
spausdinimą atliko Lietuvių 
informacijos centras.

Šiems leidiniams paruoštas 
PLB pirm. V. Kamanto 4 psl. 
lydraštis, kuriame iškeliami 
pagrindiniai Helsinkio akto 
VII bei VIII principų pažei
dimai ir prašoma delegacija 
iškelti 7 klausimus: pvz. pa
smerkti nelegalią Lietuvos 
okupaciją ir reikalauti su
vereninių tautos teisių atsta
tymo, sustabdyti sovietų ko
lonizacijos politiką — kultū
rinę priespaudą bei rusinimą, 
reikalauti laisvų susitikimų 
tarp Rytų ir Vakarų, atšaukti 
įstatymus, varžančius žmonių 
kontaktus su užsieniečiais, 
sustabdyti tikinčiųjų perse
kiojimą, pabrėžti, kad žmo
gaus teisių gerbimas yra glau
džiai surištas su taikos ir 
pasitikėjimo įgyvendinimu ir 
t.t.

Pasimatymai su atstovais
Nepasitenkinta memorandu

mų ar informacinių leidinių 
pasiuntimu ministeriams ar 
delegacijoms — pasistengta ir 
pasimatyti su delegacijų at
stovais. Sudarytos mažos gru
pės iš lietuvių, latvių ir es
tų atstovų, kurios, padedant 
oficialiems delegacijų na
riams, galėjo pasimatyti su 
daugumos kraštų delegacijų 
nariais. Pirmiausia jiems 
trumpai priminta, kad Balti
jos valstybės — Lietuva, Lat
vija ir Estija — tebėra so-

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 
 (contact lenses). 

vietų okupuotos ir tų tautų 
žmonių pagrindinių laisvių 
suvaržymai ir pažeidimai te
besitęsia. Svarstant konferen
cijoje VII ir VIII Helsinkio 
akto principus šie klausimai 
vienu ar kitu būdu iškils, to
dėl tuo atveju prašoma šiuos 
reikalus paremti.

Toliau kiekvienos tautybės 
atstovas paminėjo vieną kitą 
dalyką, į kuriuos prašyta at
kreipti ypatingą dėmesį. Lie
tuviams tokie punktai buvo 
pvz. Helsinkio grupės sunai
kinimas (tik lietuviai, ukrai
niečiai ir gruzinai šalia pir
mosios Maskvos grupės turėjo 
tokią grupę) ir Katalikų Bend
rijos Lietuvoje priespaudą bei 
jos pasipriešinimą. Estai nu
rodė kad iš Estijos prievarta 
buvo vežami žmonės valyti 
branduolinės stoties Černo- 
bilyje vietą be pakankamos 
apsaugos sveikatai, latviai 
kėlė intensyvų rusų apgyven
dinimą Latvijoje, taip kad 
latviai greitai gali pasidaryti 
mažuma savame krašte, ir pan.

Delegacijų lankymas trijų 
tautybių atstovų buvo pradė
tas Madrido visuotinėje per
žiūros konferencijoje 1980 m. 
Tada dr. L. Lukss, Jonas R. 
Simanavičius ir ponia Taul, 
Kanados latvių, lietuvių ir 
estų Bendruomenių valdybų 
nariai, aplankė keletą am
basadų. Plačiai tai padaryta 
visų trijų tautybių pasaulio 
bendruomenių vardu Otavos 
žmogaus teisių konferencijoje 
1985 m. Taip pradėtų kontak
tų dėka ir vėliau turint ry
šininkus Otavoje visos konfe
rencijos metu (6 savaites), 17 
lietuvių kalinių ar persekio
jamų asmenų buvo paminėta 
konferencijos dokumentuose; 
mažesniais skaičiais buvo iš
vardinti latviai ir estai.

Pasimatymų tvarka
Oficiali pasimatymo su dele

gatais tvarka yra tokia: raštu 
prašoma pasimatymo; reikia 
gauti teigiamą atsakymą ir de
legato sutikimą įvesti atsto
vus į konferencijos rūmus, ku
riuose jis yra atsakingas už 
juos.

Būnant Vienoje trumpą lai
ką nedaug ką būtų galima pa
daryti. Daug padėjo JAV dele
gacijos nariai paskubinti pa
simatymų procedūrą. Neturin
tiems leidimo lankytis kon
ferencijos rūmuose jie padėjo 
gauti laikinius leidimus. Rei
kia pastebėti, kad JAV dele
gacijoje buvo ir dr. Olgerts 
Pavlovskis, Pasaulio Latvių 
Bendruomenės pirmininkas, 
kaip “public observer” (vie
nas iš asmenų, atstovaujančių 
nevaldines organizacijas), 
kuris arba pats arba tarpinin
kaudamas galėjo daug padėti. 
Madrido konferencijoje tokiu 
delegacijos nariu-patarėju 
buvo Česonis iš JAV.

Pirmomis dienomis delega
cijose lietuviams atstovavo 
dr. K. Bobelis, VLIKo pirmi
ninkas, Joana Kuraitė-Lasie- 
nė, KLB vicepirmininkė, ir ki
ti. VLIKo žmonėms išvykus į 
seimą Londone, lietuviams 
atstovavo Narcizas Prielai
da, Šveicarijos LB pirminin
kas ir Juozas Danys, PLB vi
suom. reikalų komisijos vice
pirmininkas.

Šie pasikalbėjimai buvo dau
giausia konfidencialaus po
būdžio. Aplamai, iškėlimas 
žmogaus teisių pažeidimo ran
da ne tik visuotinį pritarimą, 
bet ir pažadą paremti, tačiau 
negalima lygiai taip pat pasa
kyti apie Baltijos valstybių 
suverenumo klausimo iškėli
mą oficialiuose posėdžiuose.

Lietuvių informacijos centro vedėja GINTĖ DAMUŠYTĖ ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės krašto valdybos visuomeninių reikalų komisijos 
pirmininkė adv. JOANA KURAITĖ-LASIENĖ Vienoje baltiečių demonst
racijoje 1986.XI.4 Nuotr. J. K. Lasienės
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Lietuvės moterys seniau ir dabar
K. PABEDINSKAS

Straipsnis “Lietuvė moteris 
feminizmo šviesoje” buvo iš
spausdintas “TŽ” 1986. XI. 11, 
parašytas Aurelijos Balašai- 
tienės. Noriu ir aš savo trigra
šį pridėti.

Autorė rašo: “Vartydami 
gausią mūsų periodinę spau
dą, skaitome ilgus straipsnius 
apie mūsų tautai, kultūrai nu
sipelniusius vyrus. Daugumoje 
atvejų darbų iškėlimas yra 
tikrai užtarnautas, tik kyla 
klausimas: argi neturime taip 
pat užsitarnavusių moterų, 
švenčiančių savo gimtadie
nius, veiklos ar kūrybinio dar
bo sukaktis?”

Gerbiamoji straipsnio auto
re, argi tie vyrai žurnalistai 
bei enciklopedistai taip ir ne
pamini moterų? Dažnai skaito
me periodikoje apie moteris: 
poetes, menininkes, rašytojas, 
artistes, dainininkes. O kad 
gimtadienių nepamini, tai iš 
dalies moterys pačios, mano 
manymu, kaltos. Vyrai šven
čia: sidabrinius, auksinius, 
deimantinius gimtadienius. 
Žurnalistai tokiu būdu sužino 
vyrų amžių ir paskelbia. Mo
terys, nežinau Ipodėl, vengia 
pasisakyti savo amžių, todėl 
jas mažiau ir mini.

Autorė toliau rašo apie pra
eities lietuves: “Lietuvės mo
terys, kiek jas pažįstame iš 
mūsų ankstyvos literatūros ir 
liaudies kūrybos, daugiausia 
buvo ūkininkės, šeimininkės 
‘motulės sengalvėlės’. Jos ver
pė, audė, liuobė kiaules, valė 
pirkią, virė valgį. . . Plačio
ji spauda tik išimtinais atve
jais pagerbia moterį kaip as
menybę. Atrodo, to ignoravimo 
šaknys yra giliai įaugusios į 
lietuvio vyro psichiką”.

Toliau autorė cituoja iš is
torikės Vandos Sruogienės 
knygos “Aušros gadynės dukra 
Eglė” ir sako:

“Skaitykime Eglės straips
nio ištrauką iš ‘Aušros’ ketvir
to numerio: autorė kritikuo
ja mūsų ūkininkų pastangas į 
mokslus leisti tik sūnus, o duk
teris mokyti vien ūkio namų 
ruošos darbų. ‘Skatikas, sun
kiai uždirbtas, lai eina ant 
mokslo, o ne ant kraičio’. To
liau ji daro realias ir toli sie
kiančias išvadas, kurios, atsi
kūrus Lietuvos valstybei, pasi
tvirtino, kai mūsų užsieniuose 
studijavę vyrai atgabendavo 
svetimtautes žmonas. ‘Lietu
viai šiame dalyke labai klys
ta’, rašo Eglė, ‘kadangi neap- 
šviesdami savo dukteris gali 
sunaikinti visą tautą. Nelai
mingas vyras, negalėdamas 
rasti laimės namie, jieškotų 
jos už namų, nemeili jam bū
tų ta žmona, kuri nesuprastų 
jo mįslių, o jis jos”.

Nemalonu vyrams prisipa
žinti, bet Eglė tiesą sako. At
simenu po vestuvių išėjome su 
žmona pasivaikščioti į Kuni
gaikščio Oginskio parką Plun
gėje. Sėdi Plungės inteligentų 
grietinėlė.

— Einam pasisveikinti, — sa
kau žmonai.

— Kad tu nepritinki prie tos 
kompanijos. Gimnazijos direk
toriaus žmona lenkė, veterina
rijos gydytojo — rusė, miškų 
urėdo — vokietė, notaro — lat
vė, o tavo žmona — žemaitė.

Ačiū Dievui tokių lietuvių 
vyrų buvo nedaug. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą, pradžio
je šio šimtmečio, lietuviai vy
rai rūpinosi pakeisti nuo senų 
laikų nusistovėjusią tradiciją, 
kad moterims priklauso vai
kai, virtuvė ir bažnyčia.

“Saulės” draugijos narių ir

didžiausias lietuvių restoranas Čikagoje.
Tradiciniai lietuviški valgiai. Aplankykite!

auklėtinių 1985 m. “Draugo” 
atspausdintoje knygoje “Kon
stantinas Olšauskis” minėtu 
klausimu štai ką rašo (psl. 21).

“Tuo metu, kai plėsdamas 
švietimo tinklą, Olšauskis ar
dė lenkinimo lizdus Lietuvo
je, daugelis lietuvių dar gal
vojo, kad mokslas reikalingas 
tik vyrams. Moterims po seno
vei palikti vaikus, virtuvę ir 
bažnyčią .. . Pavyzdžiui, Jo
nas Matusas savo knygoje ‘Lie
tuvių rusinimas per pradines 
mokyklas’, be kita ko teigia, 
kad mergaičių mokyklas: Ra
guvoje, Subačiuje, Kupiškyje, 
Taujėnuose ir Troškūnuose 
valstiečiai iš viso atsisakė 
laikyti”.

Prel. Olšauskis, kaip didelis 
ir drąsus patriotas, savo ener
gija ir kunigišku autoritetu 
šias pasenusias tradicijas pra
dėjo laužyti. Jis, be įsteigtų 
mišrių vyrams ir mergaitėms 
“Saulės” mokytojų kursų, įstei
gė specialią seminarijėlę tik 
mergaitėms ir eilę kitų mokyk
lų (“Šaltinis”, 1913-1914 m.).

Olšauskis sveikindavo lietu
vaites, norinčias siekti aukš
tųjų mokslų. Sakydavo: ‘Mums 
bulvių skutėjų užtenka. Lie
tuvai trūksta inteligenčių lie
tuvaičių’. Niekas kitas anais 
laikais šio klausimo taip kie
tai nekėlė.

Laužydamas senas tradicijas 
moterų švietimo srityje, savo 
įsteigtose mokyklose, Olšaus
kis norėjo išugdyti ne balta
rankes ‘paneles-lepūnėles’, o 
tikra prasme lietuvaites inte
ligentes”.

Mes sergame “Inferiority 
Complex” liga. Ar ne mes pir
mieji pravedėme žemės refor
mą prieš 60 metų, kurią Vaka
rų pasaulis tik dabar ruošiasi 
daryti?

Paskutiniais metais spaudo
je ir televizijoje reklamuoja
mas “Women’s Liberation” są
jūdis kaip nauja moterų eman
cipacija. Lietuvoje šio šimtme
čio pradžioje — moterys Peč- 
kauskaitė - Šatrijos Ragana, 
Petkevičaitė - Bitė, Žemaitė, 
Geigaitė - Putramentienė, Po- 
vickaitė - Bortkevičienė, Las
tauskienė - Lazdynų Pelėda, 
Zauniūtė, Jodikaitė, Pabedins- 
kaitė, Valadkaitė - Galdikienė 
ir kitos kovojo prieš caro prie
spaudą ir už moterų teises. Ar 
tai anų laikų ne “Women’s Li
beration”? Tik su tuo skirtu
mu, kad dirbo ir kovojo su pa
siaukojimu, be didelės rekla
mos, be didelio triukšmo.

Mrs. Ferraro tik kandidata
vo į aukštą valstybės pareiga- 
vietę, o mūsų lietuvės mote
rys prieš 60 metų buvo išrink
tos atidaryti steigiamąjį Lie
tuvos seimą. Petkevičaitė-Bi- 
tė pirmininkavo, o Muraškaitė 
sekretoriavo.

Veikia kasdien nuo 8 v.r. iki 8 v.v.
2632 W. 71 Street, Chicago, IL 60629, USA 

Tel. (312) 476-9026
Savininkai - Marius ir Emilija Kiela

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «T A T V A 55
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)................. 5%
santaupas......................  5.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 5.25%
term, indėlius 1 m.......... 8.50%
term, indėlius 3 m..........  9.25%
reg. pensijų fondo........  7.25%
90 dienų indėlius.......... 7.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m. ........... 8.25%

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask........... 9.75%
asmenines paskolas.......  12%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Dabar vėl galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems 
pageidaujamų dovanų. Muitą turi sumokėti patys siuntinių 
gavėjai.

Siūlome šiuos praktiškus siuntinius, kurie yra siunčiami oro 
paštu ir pasiekia gavėjus per trumpą laiką.

Siuntinys 10-1986.
“Adidas” firmos sportinė eilutė, velvetinės džinso 
kelnės, vyriški išeiginiai marškiniai, puiki bliuze.
Siuntinio kaina .................................................................... $210.

Siuntinys 11 -1986.
Sportinio tipo striukė - bliuzonas, “Adidas” firmos, 
sportiniai batai, vyriškas arba moteriškas nertinis, 
nailoninė arba vilnonė skarelė.
Siuntinio kaina ..................................................................  $240.

Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudin
giausiu paveldėtojui būdu. Smulkesnių informacijų ir įvairių 
klausimų prašome teirautis:

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.

Tel. 01-460-2592.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Staion “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

Rengiatės i Lietuvą 
arba Europą?

Reikia jums voltažo keitiklio (convertor) arba pritai
kytojo (adaptor) bet kurioje pasaulio vietovėje?

Kreipkitės į “HOUSO O f 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų [110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” /m.
atstovas) e®

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)------461 -2602
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1Džiugių
ir

Kalėdų 
taika tebūnie

su Jumis, o 
NAUJI METAI

teatneša
visokeriopę 

laimę -

ALEXANDER CHUMAK, 
Trustee
Toronto Board of Education

Tel. 762-1410 Ward 1

| SK/fAL£DLį

proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus 

klientus ir pažįstamus —
Algis, Rūta Pacevičiai ir dukrelės

laimingų
NAUJŲ

savo artimiesiems 
bei pažįstamiems 

linki -
Akvilina ir Antanas Musteikiaiiš JAV - Kanados pasienio

., , , - * -
W’fll

kWMI

tr

Hamilton, Ont.

&

Visiems draugams ir 
pažįstamiems

V mieliems giminėms, klientams ir draugams —
Petras, Aldona, Justinukas ir Julija

■g. Šimonėliai •».

Aldona ir Jonas
Vaškevičiai

proga linki tyro džiaugsmo —

JUOZAS KOZERIS

Švenčių proga

sveikiname
gimines, draugus bei 
pažįstamus, linkėdami 
sveikatos ir sėkmės —

Hornby, Ont.
Julija ir Leonardas 

Jakaičiai

Naujų Metų 
proga sveikiname 
gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami 
visiems laimės, sveikatos bei sėkmės -

Stasė Labuckienė ir sūnus Edvardas

$ 
Džiugių šv. Kalėdų 
ir laimingų bei sėkmingų

naujų metų 
linkime mieliems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Alicija, Judita ir Inocentas 
Jurcevičiai

$ Kalčdų ir 
g Naujų ročtų

Sunki praeitis sunkina dabartį
Svarstant lietuvių-lenkų santykius, iškyla stoka krikščioniškos etikos

L. BALSYS
Perskaičius “TŽ” 1986. IX. 

30 nr. Algimanto Gurecko 
straipsnį “Kliūtys mūsų san
tykiuose su lenkais”, siaubas 
apima sužinojus, kad sovietų 
armijai 1944 m. liepos 13 d. 
Vilnių užėmus, prie jos pri
sijungę lenkų “Armia Krajo- 
wos” kariai, eidami iš namų 
į namus bei tikrindami gyven
tojus, jieškojo lietuvių ir 
žudė kartu su šeima tuos, ku
rie negalėjo sukalbėti “Tėve 
Mūsų” lenkiškai, kol tos pa
čios dienos vakare gen. Čer
niachovskio įsakymu sovietai 
tuos lenkų karius nuginklavo 
ir išvežė. Daugelyje Vilniaus 
apylinkių miestelių tokiu bū
du buvę išžudyti visi lietuviai. 
Reikia manyti, jog yra paliu
dytų, kad ir nepilnų, nukentė
jusių sąrašų pateisinti tokių 
žiaurumų iškėlimui viešumon.

Prisimenant tuos žiaurumus 
ir faktus, suregistruotus Mo- 
hilevo arkivyskupo sekr. kun. 
K. Prapuolenio knygelėje 
“Lenkų apaštalavimas Lietu
voje”, arkivyskupo J. Matulai
čio vargus Vilniuje, ar neatėjo 
laikas lenkams priminti: jeigu 
jie save laiko krikščionimis, 
tai elgiasi nekrikščioniškai, 
nesilaiko Dievo įsakymų — ne
vok, nekalbėk netiesos, nežu
dyk .. .

Toronto arkivyskupas kardi
nolas Carter, primindamas 
1986 m. spalio 27 d. Šv. Tomo 
Akviniečio šventovėje Toron
te, jog tą dieną popiežiaus 
Jono-Pauliaus II atsišaukimo 
dėka bandoma išlaikyti bent 
vienos dienos taiką pasauly
je, pareiškė, kad taika ne
pasiekiama tarptautinėmis 
beribėn nusitęsiančiomis de
rybomis bei galingiausių vals- 
tybi i galvų posėdžiavimais.

Kalėdų

O naktie Kalėdų, 
O gelmė gili 

Žemės amžinajam
Lūdesių kely,

Degs, mirgės ir ges 
Ir vilios į amžių

Aukštumas svaigias.

Gloria in Excelsis” 
Gieda angelai,

Ko, žmogau, tiktujen 
Vienas nutilai?. . .

Gieda sodo strazdas
Ir maža gėlė,

Tik, žmogau, tu vienas 
Nebylė lėlė . . .

Gieda girių gelmės, 
Kloniai ir kalnai,

Kam, žmogau, giedoti, 
Vienas nežinai. . .

Džiaugsmo pilnų KALĖDŲ švenčių, 
laimingų bei sėkmingų NAUJŲ METŲ visiems 
lietuviams nuoširdžiai linki —

The Lougheed šeima ir 
tarnautojai252 Regent St. So. 

Sudbury, Ontario 

“Mes negalime turėti taikos 
nuolatos ginčydamiesi ir ka
riaudami ... Kiekvienas mū
sų turime ją įgyvendinti pir
miausia savo pačių širdyse, 
savo pačių žodžiuose ir veiks
muose”.

Laikas, atrodo, priminti len
kų K. Bendrijos hierarchijai, 
kad jų ganomos Bendrijos 
funkcija nėra būti lenkiško 
megalomaniškumo dvasine pa
galbininke ir laimintoja. Ji 
turi savo Bendrijos nariams, 
tų narių organizacijoms įskie
pyti atitinkamus poelgių ir 
sąžinės principus. Ji turi pa
sireikšti prieš žadinimą lie
tuviuose antilenkiškumo, o 
lenkuose — antilietuviškumo.

Lenkai iki šiol aiškiai pa
rodė lietuvių tautos atžvilgiu 
savo krikščioniškos etikos sto
ką, ypač klausimuose, susiju
siuose su Vilniaus kraštu, ku
rį lenkai 1920 m. okupavo, lau
žydami su lietuviais pasirašy
tą Suvalkų sutartį. Jie net pa
tys pavadino Vilniaus kraštą 
“Vidurinės Lietuvos” vardu, 
tuo pripažindami jį ypatingai 
svarbia Lietuvos dalimi.

Laukiame ne iš kokio nors 
pasitaikančio lenkų istoriko 
neveidmainiškų istorinių ap
žvalgų, bet aiškių konstruk
tyvių krikščioniškų veiksmų 
iš lenkų dvasininkų ir orga
nizacijų.

Prisimintina žymaus ir įžval
gaus anglų istoriko Arnoldo J. 
Toynbee monumentaliniame 
veikale “A Study of History” 
pastaba apie Rytų Europą 
1918-1945 m. Esą megalomaniš- 
ka Lenkija užmiršo, jog lietu
viai ir ukrainiečiai savo lai
ku (1569 m. Liubline) su len
kais kurdami bendrą anttauti- 
nę valstybę (supranational 
commonwealth) buvo lygūs

Žemės amžinajam

Lūkesių kely
Į bedugnę žvilgsnį, 

Ne dangun keli. 

partneriai su lenkais, o ne jų 
pavaldiniai (subjects) toje 
valstybėje.

Ne progerinaniško kosmopo
lito Šv. Romos imperijos val
dovo Otono III pageidavimu 
įsteigus Gniezne (1000 m. Len
kijoje) ir Eszterdome (1001 m. 
Vengrijoje) arkivyskupijas, 
nepriklausomas nuo vokiečių 
hierarchijos, lenkų Katalikų 
Bendrijos hierarchija, nuo 
maždaug 1070 m. formuodama- 
si opozicijoje vokiečių eks
pansijai į glaudų politinį 
vienetą, — padėjo savo megalo
maniškumo pagrindus lenkų 
vyskupų ir didikų suvažiavi
me 1180 m. Leczycoje. Nuo to 
laiko lenkų hierarchija, tvir
tai įsijungdama į valstybinį 
aparatą, išvystė nepertraukia
mai veiksmingą lenkų vienin
gumo sampratą po “polska wia- 
ros” skraiste, kuri lietuvių 
atžvilgiu, atrodo, vadovavosi 
šūkiu: “Apgaulingai nusidėti 
yra garbinga, atgailauti ir at
siteisti yra gėdinga”.

Lenkų hierarchijai būtina 
įsisąmoninti popiežiaus Jo
no-Pauliaus II 1986 m. spalio 
27 d. Asyžiuje pareikštas min
tis: “Žmonija, dėl savo skir
tingumų, turi semti iš savo gi
liausių ir gyvastingiausių gel
mių, kur jos sąžinė yra formuo
jama ir kuria remiasi moralūs 
visų žmonių veiksmai ... Aš 
pasiruošęs pripažinti, kad ka
talikai nebuvo visuomet ištiki
mi savo tikėjimo išpažinimui. 
Mes nebuvome visuomet tai
kos kūrėjai”. (Žiūr. “Peace is 
ours to make — Pope”, The Ca
tholic Register, 1986 m. lap
kričio 8 d.). Popiežius 1986 m. 
esmėje pareiškė tai, ką Gedi
minas prieš 662 metus pasakė, 
anuometinio popiežiaus atsto
vams.

MM.

O naktie Kalėdų,
Svieski mūs keliams, - 

Mūsų žemės Dieną
Te Dangus nulems!

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

SKŽTAL£DtĮ 
AALIJLĮ M£7Zį 
proga savo gimines, draugus 
ir pažįstamus sveikina —

Regina ir Petras Bražukai

SV.KAI.EW!
švenčių proga sveikiname 
visus savo gimines, draugus, 
pažįstamus ir linkime džiugių 
bei laimingų naujų metų —

Janina ir Juozas Birgeliai

ejv Kalėdų ir
% Naujų metų

$

. proga
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikina -

Stefanija, Juozas, Algis, Ada Jagėlos

SVEIKINAME su

linkime laimingų 

■ftau/ujftoul

SVKALEDU
ir laimingų 
naujų 1987 
metų
linkime giminėms, bičiuliams, draugams
ir pažįstamiems —

Bronė, Bronius ir Algis Venslovai

Cherry Beach Motel, Stoney Creek, Ont.

švenčių ir 

feiuju t
proga sveikiname visus gimines,

draugus bei pažįstamus -

Marytė ir Bronius Genčiai
W

ir laimingų 
bei sėkmingų

naujų metų 
linkime savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems —



Džiugių 
f Sv. Kalėdų 
U ir laimingų 
iĮ'Naujų Metų 
•g lietuviams linki 
$ Andrew Witer, m. p.

Parkdale - High Park

.m 1673 Bloor St. W., 
Torontog Tel: 535-6593

Šv. Kalėdų ir jg
Naujų Metų proga |

SVEIKINAME savo draugus > 
ir pažįstamus, linkėdami 
daug laimės bei džiaugsmo — 

a i Angelė ir Jonas Šulcai

Džiugių KALĖDŲ 
švenčių ir sėkmingų 
bei laimingų 
NAUJŲ METŲ 
bičiuliams ir artimiesiems 

nuoširdžiai linki — Sofija Tumosienė 
ir vaikai«............................................ _

LINKSMŲ .
SVKALEDŲ 

ir laimingų bei sėkmingų

linkime visiems savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

Aldona, Algis Vaičiūnai 
ir sūnus Andrius

I Sveikiname
visus draugus ir 

pažįstamus iš arti ir toli su

šv. Kalėdomis
ir Naujais metais 

su geriausiais linkėjimais —

Jurgis, Petronėlė Ivanauskai
ir dukra Elvyra su vyru

Džiugių 
Kalėdų 
švenčių

ir 
laimingų^ 
bei 
sėkmingų 
naujų metų

Antibolševikinis tautų blokas
Konferencija Toronte, kurioje dalyvavo įvairių tautybių atstovai
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STEPAS VARANKA

Tai įvairias tautines grupes 
apimanti organizacija, oficia
liai vadinama “Antibolshevik 
Block of Nations”, kurios šū
kis: “Laisvė tautom ir asme
nim”. Joje veikliausiai reiš
kiasi ukrainiečiai. Kurį laiką 
joje aktyviai dalyvavo velionis 
dr. J. Kaškelis ir net jai pir
mininkavo (Toronto skyriui).

Steigėjai
Organizacija įsteigta 1943. 

XI. 21 ukrainiečių sukilėliu 
išlaisvintame Žytomyre, 
Ukrainoje. Jos tikslas yra pa
vergtų tautų išlaisvinimas iš 
bolševikinės vergijos. Pirmuo
ju organizacijos pirmininku 
buvo Jaroslavas Stetsko. Jis 
1941 m. buvo išrinktas laisvos 
Ukrainos ministeriu pirminin
ku. Netrukus buvo vokiečių su
imtas ir kalintas Vokietijoje, 
Sachsenhauseno koncentraci
jos stovykloje.

Stetsko 1958 m. JAV senato 
buvo pakviestas liudyti apie 
komunistų pavojų. 1967 m. jis 
buvo vienas iš steigėjų Euro
piečių laisvės sąjūdžio — “Eu
ropean Freedom Council”. 
1983 m. buvo prezidento Rea- 
gano pakviestas į Pavergtų 
tautų iškilmes. Ta proga pre
zidentas pasakė: “Your strug
gle is our struggle”. Šis žymus 
veikėjas mirė 1986. VII. 5.

ABN organizacija siekia iš 
pavergtų tautų išeivių laisva
jame pasaulyje sudaryti stip
rią organizaciją, kuri įgautų 
didelį svorį politinėje areno
je. Pavergtų tautų veikėjai, 
kaip atskiros grupės, neturi 
didelės įtakos. Tą ABN nuo
monę patvirtina sovietologas 
Seweryn Bialer savo veikale 
“The Soviet Paradox”, išleis
tame 1986 m. Niujorke.

Veikla
Organizacija ABN rengia 

tarptautines konferencijas, į 
kurias yra kviečiami žymūs 
kalbėtojai: politikai, dva
siškiai, mokslininkai, žurna
listai ir kovotojai už laisvę 
ir žmogaus teises. Paskutinio
ji ABN konferencija įvyko 1985 
m. Niujorke. Šiuo metu ABN 
organizacijos pirmininkė yra 
Slava Stetsko. Šiais metais 
ABN organizacijos konferen
cijos šūkis yra “Campaign 
Freedom”.

Konferencijos globėjų są
raše yra 7 dvasiškiai: Kardino
las Myroslav Ivan Lubachivs- 
ky, vyskupai — Wasyly Fedak, 
Aloysius Ambrozic, Maksym 
Hermaniuk, Arnold Lusis, 
Karl Raudsepp, Michael Rus
nak, ministeris David Crom
bie, Toronto burmistras Ar
thur C. Eggleton, Patrick 
Boyer, Yuri Shymko, Andrew 
Witer, David Kilgour, John 
Ostom ir kiti.

Konferencija Toronte
Ta organizacija 1986 m. lap

kričio 20-22 d.d. Toronte su
rengė plataus masto konferen
ciją, kurioje dalyvavo apie 
200 įvairių tautybių veikėjų 
bei stebėtojų, o baigminiame 
pokylyje buvo apie 700 asme
nų. Lietuvių dalyvavimas bu

ir sėkmingų 

įlaiųu

vo silpnokas — nebuvo nei 
VLIKo, nei kitų veiksnių at
stovų. Tiktai KLB Toronto apy
linkės valdyba surado vieną 
kitą asmenį, galintį dalyvauti 
konferencijos posėdžiuose. 
Pirmąją dieną dalyvavo Stp. 
Varanka, antrą — L. Girinis- 
Norvaiša, trečią — K. Raudys.

Registracija prasidėjo 9 v.r. 
Kiekvienas dalyvis privalėjo 
užpildyti registracijos blan
ką. Užpildžius blanką, buvo 
daroma nuotrauka, išduoda
mas pažymėjimas su nuotrau
ka ir prisegamas prie švarko 
atlapo.

Didelėje konferencijos salė
je, papuoštoje kalėdine eg
lute, scenoje buvo išrikiuo
tos Kanados, JAV ir 12 kitų 
tautų vėliavos. Jų tarpe nebu
vo lietuviškos. Tik apie 5 v. 
p.p. buvo atgabentos dar 23 
tautinės vėliavos ir išrikiuo
tos scenoje, jų tarpe ir Lie
tuvos. Iš lietuvių buvau aš tik 
vienas. Kitų tautybių atstovų 
buvo po 3-5. Ukrainiečiai, lat
viai, estai, bulgarai, kroatai 
ir kitos tautybės turėjo savo 
stalus su įvairia informacija, 
liečiančia jų tautų kančias ir 
siekius. Knygelė “Chronicle of 
the Catholic Church in Lithua
nia” Nr. 67 atsirado ant vieno 
stalo prie registracijos tik 
apie 5 v.p.p.

Man sėdint prie lietuviams 
skirtų 7 kėdžių, priėjo latvis 
ir ukrainietis, klausdami kur 
yra lietuvių atstovai. Turėjau 
aiškintis dėl nejaukios situa
cijos! Aš, prašomas “Tėviškės 
žiburių” redakcijos, konfe
rencijoje dalyvavau kaip sa
vaitraščio atstovas.

Kalbėtojai
Priešpietiniame posėdyje 

kalbėjo devynių tautybių at
stovai, trumpai atpasakodami 
savo tautų istoriją ir dabar
tines jų kovas už laisvę bei 
žmogaus teises. Dažnai buvo 
minimas Lietuvos vardas ir jos 
kovotojai.

Popietiniame posėdyje kal
bėjo dabartinė ABN pirminin
kė Slava Stetsko. Ji yra gera 
kalbėtoja, važinėja su paskai
tomis po visą laisvąjį pasau
lį. V. Vokietijoje yra baigusi 
politinius mokslus. Vokiečių 
okupacijos metais veikė ukrai
niečių pogrindyje, buvo suim
ta ir laikoma Lvovo kalėjime. 
Dabartinis jos rūpestis — Uk
rainos ir visų sovietų paverg
tų tautų laisvė.

Laisvės konferencijoje, surengtoje Antiboiševikinio tautų bloko Toronte 
1986 m. lapkričio 20-22 dienomis. Iš kairės: OREST STECIW-ABN organi
zacijos Kanados padalinio pirmininkas, SLAVA STETSKO - ABN pirmi
ninkė, IIIOR BRODA — posėdžio pirmininkas Nuotr. S. Varankos

ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI

mielus savo gimines, bičiulius ir 
pažįstamus, linkėdami malonių 

bei džiugių

Amerikietis Lee Bellinger, 
organizacijos “Conservative 
Action Foundation” pirminin
kas, savo kalboje kėlė reika
lą organizuoti pagalbą kovo
jantiems prieš totalistinę 
priespaudą.

Stephen Oleskiw kalbėjo 
apie tautybes sovietinėje 
kariuomenėje. Esą jos karinė 
vadovybė turi didelę proble
mą su pavergtų tautų naujo
kais, nes dauguma jų nemoka 
rusų kalbos, nemažas jų skai
čius yra savų tautų patriotai.

Sovietinė mašinerija
Švedas Bertil Haggman, “Eu

ropean Freedom Council” at
stovas, iš profesijos teisinin
kas ir žurnalistas, parašęs vi
są eilę aktualių knygų, patei
kė nemažai duomenų apie Sov. 
Sąjungos pastangas išlaikyti 
komunistinę sistemą bei ją 
skleisti pasaulyje. Pasak jo, 
Sov. Sąjunga politinei propa
gandai kasmet išleidžia du mi
lijonus dolerių. “Pravda” 1970 
m. pranešusi, kad Sov. Sąjun
goje 1,1 milijono žmonių dirba 
propagandos srityje. Pagal 
“Bible Mission” duomenis, ten 
yra 1,2 milijono propagandis
tų, 80,000 ateistų mokytojų, 
1,8 mil. politinių informato
rių, 3,7 mil. agitatorių. “The 
Economist” rašo, kad Sov. Są
jungoje yra 9 mil. agitatorių- 
propagandistų.

Mirek Matuszewski, “Cana
dian Coalition for Peace 
Through Strength Inc.” atsto
vas, savo pranešime kritika
vo Kanados CBC ir dienraštį 
“The Globe a. Mail” už polinkį 
į prosovietinę “taiką”. Esą 
be karinės JAV jėgos visas pa
saulis atsidurtų sovietinėje 
imperijoje.

Pažymėtina, kad buvo gautas 
JAV prez. R. Reagano sveiki
nimo raštas, kuris buvo per
skaitytas konferencijos pra
džioje.

Kitos dienos
Antrą konfencijos dieną bu

vo gvildenami antikomunisti
nės veiklos klausimai Azijoje, 
Afrikoje ir P. Amerikoje. Tre
čią dieną buvo keliama sovie
tinė grėsmė V. Europai, tero
rizmas laisvajame pasaulyje, 
klaidinanti informacija ir lais
vojo pasaulio pastangos atsi
spirti įvairiom grėsmėm.

Konferencija baigta iškil
mingu pokyliu ir atitinkamais 
nutarimais.

visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
nuoširdžiai linki —

Albinas Gačionis ir šeima

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus, pažįstamus su SS 
šv. Kalėdomis ir linkime jį 
laimingų bei džiugių > 
NA! //!/ MI>TU - I

Apolinaras ir Bronė Beresnevičiai fk 
Toronto, Ont. jį

g naujų metų
M- linkime giminėms, draugams

ir pažįstamiems-
Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima SS

Ni . r

I švenčių
S ir laimingų naujų metų
Lj giminėms, draugams ir pažįstamiems 
® Imki- E Tamulionienė

Mount Hope, Ont.

Sveikiname | 
visus savo gimines, SS

draugus, pažįstamus A

šv. Kalėdų |
proga ir linkime 

laimingų 1987 metų - fe
Alina, Kazys Žilvyčiai ir mama

I LINKSMŲ 
i SV KALĖDŲ 
ji " 
$ ir laimingų 
f

M linki savo klientams,
draugams ir

Cįj pažįstamiems —

HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI 
DUKRA KRISTINA ir SŪNUS PETRAS jį
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sveikinu visus, 
linkėdama daug laimės ir 
sėkmės —

Slava Žiemelytė, 
Mississauga, Ont.

Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimo 1986.XII.G prezidiumas. Iš kairės: KĘSTUTIS DUBAUS
KAS iš Kalgario, dr. VAIDOTAS KVEDARAS iš Hamiltono, ALGIRDAS VAIČIŪNAS iš Toronto, VIDA STANE
VIČIENĖ iš Hamiltono Nuotr. K. Raudžio

i Šk/rAAA'/Jy
M švenčių proga sveikinu visus savo 
M gimines, draugus, pažįstamus ir 

linkiu džiugių bei laimingų
| Mda/yym - 

įfj Mikas Žaliauskas

g. Linksmų šv. Kalėdų S
bei laimingų ir sveikų NAUJŲ METŲ

įįįį LINKIU GERB. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS^J^^'^ 
BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS. >

NUOŠIRDŽIAI - jj£
Marija F. Yokubynienė

te

JONAS M. GUOBA, 
advokatas

švenčių ir
laimingų naujų metų 
visiems klientams, 
draugams ir pažįstamiems 
linki —

Džiugių

£ NAINIŲ MĘTtJ |

JURGIS JUODIKIS jįįį

ir laimingų, džiugių

■įlaųu.Jfl£tu 
giminėms, draugams ir 
bičiuliams linki —

A4. J. Tamošiūnai

linkiu visai giminei bei ’
artimiesiems— I

ir Naujų Metų
švenčių proga sveikiname 
gimines, Toronto dvasiškius, v.draugus bei pažįstamus —

, , t ww»—
Bronė, Jonas Maziliauskai

g Ina ir Ian Kavanagh ~

i Sveikiname
gimines, mielus draugus 

ir pažįstamus — 

Džiaugsmas 
ir ramybė 

telydi jus per

Kalėdų šventes
ir ateinančius

naujus metus -

Kanados lietuvių rūpesčiai
Posėdžiavo naujoji Kanados Lietuvių Bendruomenės taryba Anapilyje

nuotas Australijos “Svajonių” 
koncertas Montrealyje. Numa
tyta užmegzti glaudesnius ry
šius su KLB valdyba ir įvairių 
vietovių jaunimu, paruošti at
stovus į VI PLJK.

Iš Amerikos ir Australijos
Vytautas Kamantas savo iš

samiame pranešime pareiškė, 
kad KLB yra viena pavyzdin
giausių iš 19 kraštų bendruo
menių ir linkėjo toliau taip 
sklandžiai veikti. Apibūdino 
PLB darbus ir palaikomus ry
šius švietimo, kultūros, poli
tinės veiklos bei sporto srity
se. Lituanistikos katedros va
jus baigtas. Įteikė padėkos 
diplomus garbės steigėjams: 
Kanados Lietuvių Bendruome
nei (pirmininkui), “Tėviškės 
žiburių” red. kun. dr. Pr. Gai
dai, aukų vajaus komiteto 
pirm. dr. A. Pacevičiui, Ka
nados lietuvių fondo valdybos 
pirm. H. Stepaičiui.

Baigdamas PLB pirminin
kas priminė, kad laikas ma
žiau kalbėti apie vienybė, o 
daugiau apie konkrečius dar
bus.

Atvykęs iš Australijos pa
saulio lietuvių jaunimo kon
greso org. komiteto pirm. Hen
rikas Antanaitis padarė pra
nešimą. Jis aptarė kongreso 
tikslus, būtent nustatyti kon
krečius tarpkongresinius dar
bus. Kongresas skiriamas ne 
vien jaunimui, bet ir visiems 
lietuviams. Apibūdino PLJK 
programą bei finansinę padė
tį, pabrėždamas rengėjų nėrą, 
kad kituose kraštuose būtų 
telkiamos lėšos saviems atsto
vams ir mažiau pasiturinčių 
kraštų jaunimui. Australijos 
lietuviai patys savo išlaidas 
padengsią ir jau surinkę pu
sę numatytos sąmatos.

Kiti pranešimai
Pasak Kanados sporto apy

gardos pirm. Edvardo Stra
vinsko pranešimo, sporto sri
tis Kanadoje yra sutvirtėjusi 
pastaraisiais metais — dides
niu narių skaičiumi bei naujų 
sporto šakų įvedimu, pvz. skva- 
šo, raketbolo ir kėgliavimo. 
Sportininkai vis didžiuojasi 
krepšinio vyravimų, ypač To
ronto “Aušros” klubo pasiseki
mais.

Kanados lietuvių fondo 
pirm. H. Stepaitis pranešė, 
kad 1986 m. įstoję 85 nauji na
riai, fondas paaugęs $55,000. 
Tačiau “gyvųjų” aukos tik sie
kę $11,000, kiti pinigai gauti 
iš palikimų. Ragino visus būti 
nariais ir skatinti pažįstamus 
bei artimuosius.

A. Patamsis, Tautos fondo 
atstovybės Kanadoje pirmi
ninkas, sveikino suvažiavimą 
ir pabrėžė svarbą visose apy
linkėse vykdyti nutarimą su
daryti sąlygas lietuviams au
koti ir Bendruomenei, ir Tau
tos fondui.

Dr. Marija Arštikaitytė- 
Uleckienė, Kanados lietuvių 
komiteto žmogaus teisėms gin
ti pirmininkė, savo praneši
me pabrėžė komiteto tikslą: 
kelti lietuvių politinių ka
linių vargus sovietiniuose 
kalėjimuose, rūpintis jų iš
laisvinimu įvairiais įmano
mais būdais.

Garbės teismas neturėjęs 
skundų, o revizijos komisija 
radusi knygas vedamas tvar
kingai. Mandatų komisija pa
skelbė, kad užsiregistravę 
54 balsą turintys tarybos na
riai ir 5 svečiai.

Pietų pertraukos metu R. 
Kurienė rodė ir gražiai ko
mentavo skaidres iš “Ginta
ro” ir “Vaivorykštės” kelionės 
į Kanados vakarus. Tai buvo 
labai įdomus “Vakarų Kana
dos montažas” ir malonus dar
botvarkės paįvairinimas.

Svarstybos tema “Jaunimas 
Kanados lietuvių visuomeni-

(Nukeltą į 19-tą psl.)

simu. Toliau minėjo, kad glau
džiai bendradarbiavusi su 
PLB visuomeninių reikalų 
komisija ir dalyvavusi Va
šingtone įvykusiame posėdy
je. Pranešė taip pat, kad 
Baltiečių federacija žada 
pavasarį sušaukti visų bend
ruomenių tarybų suvažiavimą.

Kultūra ir švietimas
Apie kultūrinę veiklą pra

nešimą padarė kultūros komi
sijos pirm. Rasa Lukoševičiū- 
tė-Kurienė. 1986 m. jaunimo 
premiją, kurią paaukojęs Ka
nados lietuvių fondas, komi
sija paskyrusi Dariui Čuplins- 
kui. Suvažiavimo proga $200 
čekį jam įteikė KLF pirm. H. 
Stepaitis. Kitos premijos įteik
tos Daivai Piečaitytei Mont- 
realyje, Joanai Razmaitei Win- 
nipege ir Dariui Zubrickui St. 
Catharines.

Vykdant kultūros seminaro 
išvadas, vaizdajuostėse buvo 
įregistruoti pagrindiniai kul
tūriniai renginiai. Jomis nau
dojasi mažesnės kolonijos. 
Taip pat buvusi padauginta 
ir išsiuntinėta informacija 
apie įvairias lietuviškas tra
dicijas.

Didžiausias 1986 m. laimėji
mas buvęs Toronto “Gintaro” 
ir Montrealio “Vaivorykštės” 
kelionė į Winnipegą, Kalgarį, 
Edmontoną ir Vankuverį (Ex
po 86). Tose vietovėse šie 
vienetai oficialiai atstovavo 
KLB.

Svarbiausi’ateities įsiparei
gojimai — 1988 m. tautinių šo
kių šventė Hamiltone ir pasau
lio lietuvių kultūros kongre
sas. 1986 m. kultūrininko-vi- 
suomenininko premija paskir
ta Edmontono veikėjui A. Du- 
daravičiui, kurio sveikata ne
leidusi atvykti į suvažiavimą.

Padėkojusi savo komisijos 
nariams, R. Kurienė pakvietė 
Rasą Mažeikatę supažindinti 
tarybos narius su Kanados 
lietuvių archyvo-muziejaus 
projektu. Parodžius braižinius 
ir paaiškinus planą, R. Ma
žeikaitė išvardino kokia me
džiaga būtų renkama šiam mu
ziejui, primindama, kad tai 
bus visos Kanados lietuvių 
archyvas-muziejus.

Švietimo komisijos praneši
mą pirm. Vytautas Bireta pra
dėjo dėkodamas nariams už 
darbą ir Kanados lietuvių fon
dui už suteiktą paramą. Pra
ėjusiais metais vėl buvęs pa
skelbtas konkursas lituanis
tinėse mokyklose, kuris gerai 
pasisekęs ir paskatinęs moki
nius rašyti lietuviškai. 1985 
m. sušauktas Kanados lituanis
tinių mokyklų vedėjų suvažia
vimas, o 1986 m. įvykęs mokyto
jų suvažiavimas, kuriame daly
vavę per 30 iš visų mokyklų. 
Šiuo metu veikia lituanistinės 
mokyklos Toronte, Montrealy- 
je, Hamiltone, Otavoje, Kalga- 
ryje ir Delhi. Toronto Mairo
nio mokykla paruošusi naują 
lietuvių kalbos programą pra
diniams skyriams ir sutikusi 
tai padaryti vyresniems sky
riams.

1985 m. švietimo komisija 
siuntusi 10 jaunuolių į JAV 
dviejų savaičių lituanistinį 
seminarą, kuris 1986 m. neįvy
kęs dėl per mažo skaičiaus stu
dentų, nors iš Kanados būtų 
vykę keturi.

Jaunimo sąjunga
Pranešimą apie Kanados 

lietuvių jaunimo sąjungos 
veiklą padarė pirm. Daiva Pie- 
čaitytė iš Montrealio. Per 
pirmus kadencijos metus 
KLJS valdyba spėjusi suda
ryti Montrealio LJS skyrių, 
suruošti kaukių balių, kurio 
pelnas skirtas VI Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui Aus
tralijoje 1987 m. Taip pat bu
vo suruoštas montažas apie 
jaunimo kongresus Toronto 
Maironio mokyklai ir supla

Naujai išrinktosios KLB 
XIII-sios krašto tarybos pir
moji sesija įvyko Mississau- 
goje-Toronte 1986 m. gruodžio 
6-7 dienomis. Atidarydamas 
pirmąjį posėdį Anapilio so
dybos Parodų salėje šeštadie
nį, 10 v.r., KLB pirm. Algis 
Pacevičius sveikino atvyku
sius ir pakvietė kun. J. Staš- 
kų, Lietuvos kankinių parapi
jos kleboną, sukalbėti invo- 
kaciją. Po maldos suvažiavi
mo dalyviai tylos minute pa
gerbė mirusius tarybos narius 
ir bendruomenininkus.

Prezidiumas buvo sudarytas 
iš trijų asmenų: A. Vaičiūno 
iš Toronto, K. Dubausko iš 
Kalgario ir dr. V. Kvedaro iš 
Hamiltono. Sekretoriauti su
tiko V. Stanevičienė iš Hamil
tono ir B. Vytienė iš Delhi. 
Taip pat buvo sudarytos nomi
nacijų, rezoliucijų ir manda
tų komisijos.

Pirmajam sesijos posėdžiui 
pirmininkaujantis A. Vaičiū
nas pranešė, kad gauti svei
kinimai raštu nuo generalinio 
Lietuvos konsulo Kanadoje dr. 
J. Žmuidzino, nuo VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelio ir JAV LB pirm. 
A. Gečio. Nuo Ontario prem
jero David Petersono sveikini
mą atnešė Virginija Kuraitė ir 
įteikė dalyviams Ontario pro
vincijos ženkliukus.

Krašto valdybos pranešimai
Savo pranešime KLB pirm. 

A. Pacevičius suminėjo įvai
rius asmenis bei organizaci
jas, su kuriais teko bendra
darbiauti. Iškilus Deschenes 
komisijos klausimui, išsivys
tę glaudesni ryšiai su ukrai
niečiais ir kitais Rytų Eu
ropos bendruomenių atsto
vais. Kartu su jais ir atskirai 
buvo prieita prie įvairių par
lamentarų, kurie užtikrinę, 
kad šios grupės bus informuo
jamos apie Deschenes komisi
jos išvadas.

Pirmininkas pabrėžė, kad 
“Baltic Night” parlamento rū
muose yra labai svarbus pa
rengimas, kurio proga galima 
įvairiems įtakingiems asme
nims priminti baltiečių rūpes
čius. Jis padėkojo J. V. Da
niui už organizacinį darbą 
rengiant Baltiečių vakarą.

Baigdamas, A. Pacevičius 
pasidžiaugė ryšiais su PLB, 
VLIKo ir JAV LB pirminin
kais, dėkojo savo valdybos 
nariams už gražų bendradar
biavimą.

Ižd. Juozas Krištolaitis sa
vo pranešime apibūdino KLB 
lėšas. Visų sąskaitų balansai 
siekę $17,000 (trimis tūkstan
čiais mažiau negu pernai). Pa
jamos ir išlaidos, apylinkių 
įnašai bei sąmata ateinan
tiems metams buvo smulkiai 
suminėti išdalintame raštiš
kame pranešime.

Visuomeninių reikalų ko
misijos pirm. Joana Kuraitė- 
Lasienė painformavo tarybą 
apie savo atliktą darbą Vie
nos konferencijoje, kurioje 
ji dalyvavo kartu su Lietuvių 
informacijos centro (Niujor
ke) vedėja Ginte Damušyte, J. 
V. Daniu iš Otavos ir N. Prie
laida iš Šveicarijos. Jie pa
ruošė informaciją spaudos 
konferencijoms bei delegaci
joms ir įteikė pastarosioms 
memorandumą su papildoma 
medžiaga žmogaus teisių rei
kalu. VLIKo suruošta demons
tracija puikiai pavyko, daly- 
vavo.gausus skaičius lietuvių.

Deschenes komisijos klau
simu J. Kuraitė-Lasienė buvo 
pakviesta į ukrainiečių ta
rybos suvažiavimą Winnipe- 
ge su kitais Rytų Europos 
bendruomenių atstovais. Tarp 
kitko, jų dalyvavimas sudaręs 
sąlygas įrodyti Kanados val
džiai, kad ne vien ukrainie
čiai, bet visos Rytų Europos 
tautybės dirba kartu ir rūpi
nasi karo nusikaltėlių klau

laimingų, džiugių

i/i

Mielus gimines, 
draugus ir artimus 
sveikinu su

šv. Kalėdomis,
linkėdama daug laimės ir sėkmės

naujaisiais 1987-taisiais metais -
Verutė Treigienė

Genė ir Balys Čižikai ’

t

te

Delhi, Ontario

NASJįU MĘTII Marta Adomavičienė 
duktė Danutė, žentas Ted

P ir vaikaičiai - Larutė, Kristupas a



Linksmų 
šv. Kalėdų ir 
laimingų 
naujų metų 
mieliems giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems linki -

“Vakar Pabaltijys, šiandien Afganistanas, 
rytoj visas pasaulis”

Tai V. Vokietijos dienraštyje išspausdinto straipsnio antraštė, paimta iš baltiečių demonstracijos Vienoje

HARIS LAPAS

Vingelienė ir šeima
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K at. Kalėdomis
Sįį ir linkime laimingų

naujų metų -
&

| SVEIKINAME 
gimines, draugus ir 

pažįstamus su

Valė, Vytas Kasiuliai ir šeima

1SVKUEDU

■v

giminėms, draugams ir 

pažįstamiems nuoširdžiai 
linki —

A. A. Totoraičiai ir šeima

Džiugių šv. Kalėdų 
švenčių ir sėkmingų bei '}&

laimingų M

proga sveikiname mielus mūsų 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami kalėdinio džiaugsmo ir

V. Vokietijos vienas iš dvie- 
jų didžiausių bei įtakingiau
sių dienraščių “Frankfurter 
Allgeineine” 1986. XI. 5 laido
je, aprašydamas Helsinkio su
sitarimų peržiūros konferenci
ją Vienoje, daug vietos pasky
rė baltiečių demonstracijai. 
Esą Vienos miesto centre per 
400 baltiečių išeivių, suvažia
vusių iš visų konferencijoje 
dalyvaujančių Vakarų valsty
bių, žygiuodami reikalavo so
vietų okupacinės kariuomenės 
atitraukimo iš Baltijos vals
tybių.

Iš 30 žmogaus teisių grupių 
dienraštis paminėjo keturias, 
jų tarpe ir lietuvių. Aprašė 
estę, apsirengusią kalinės dra
bužiais, kurią veda už gran
dinės sovietų lokys su raudo
na žvaigžde kaktoje.

“Pietų metu per 400 baltie
čių išeivių pradėjo žygiuoti 
nuo operos rūmų iki Stepono 
aikštės” rašė dienraštis. “De
monstrantai nešė transparen- 
tus su šūkiais: ‘Estija — es
tams, Latvija — latviams, Lie
tuva — lietuviams’, ‘Lauk ato
mines raketas iš Latvijos’, ‘Pa
leisti baltiečių laisvės akty
vistus iš kalėjimų’, ‘Laisvę re
ligijai pabaltijy’. Vienas trans- 
parentas skelbė: ‘Pavojus! Va
kar Pabaltijys, šiandien Afga
nistanas, rytoj visas pasaulis’. 
Nešdami buvusių nepriklauso
mų Baltijos valstybių vėlia
vas, demonstrantai unisonu

bėtojai reikalavo laisvės sep
tyniems milijonams baltiečių”.

Dienraštis “Die Welt”
Antrasis pagal dydį V. Vo

kietijos dienraštis “Die Welt” 
taip rašė apie mūsų laisvės žy
gį: “Resistance Internationale 
Vienos parodų rūmuose daly
vavo ir lietuvių centras. Pažy
mėtina, kad vakaruose gyve
nantys estai, latviai ir lietu
viai Vienoje išvystė nepapras
tą aktyvumą”.

Toliau taip rašė dienraštis:
“Antradienio vidurdienis: 

baltiečių demonstrantai žy
giuoja Kaertner gatve, nuo 
valstybinės operos iki Šv. Ste
pono katedros. Tai visai kitaip 
atrodantys demonstrantai, ne
gu tie, kuriuos Vienoje ar Va
karų Vokietijoje įprasta ma
tyti. Vietoje avantiūriškai už
simaskavusių ir pasišiaušiu- 
sių tipų mes matome šauniai 
apsirengusius jaunuolius. 
Mergaitės apsirėdžiusios tau
tiniais baltiečių drabužiais, 
ant galvų dėvi romantiškas 
karūnėles. Taip pat žygiuoja 
vyresnio amžiaus žmonės su 
vėliavomis ir tautinių spalvų 
balionais. Eitynių priekyje ne
šamos vėliavos: mėlyna-juoda- 
balta - Estijos, tamsiai raudo
na su balta juosta — Latvijos 
ir geltona-žalia-raudona — 
Lietuvos. Toliau seka trans
parantai su šūkiais: ‘Demo
kratija ir nepriklausomybė 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai’, 
‘Laisvi rinkimai Latvijoje’.

ypatingai įdomų palyginimą: 
‘Latvija, kaip ir Austrija, 
nori būti laisva”.

Dienraštis taip pat paminė
jo rusiško lokio vedamą estę 
kalinę.

Baigdamas straipsnį, kores
pondentas Carl Stroem mano, 
kad sovietai nebūtų pasirašę 
Helsinkio susitarimų, jei būtų 
pramatę dabartines susitari
mų pasekmes.

Vieningai žygiuoti
VLIKo sėkmingai surengtas 

pasaulio baltiečių santalkos 
laisvės žygis iškėlė Baltijos 
tautų klausimą į pasaulinę 
viešumą. Išnaudokime tą pa
lankumą, kurį mums rodo V. 
Europa ir jau dabar pradėki
me ruoštis sekančiam laisvės 
žygiui, kuris įvyks už poros 
metų greičiausiai V. Vokieti
joje.

Žygiuojant gražiomis Vienos 
gatvėmis, pūtė šiaurės rytų 
vėjas. Pakilęs nuo Baltijos 
krantų, mums šnarėjo: mūsų 
miško broliai ryžosi į gar
bingą ir vieningą aštuonerių 
metų partizaninį karą, kurio 
dėka rusams nepavyko koloni
zuoti Lietuvos kolhozų. Jo dė
ka šiandien tautinių mažumų 
nuošimtis Lietuvoje yra apy
tikriai toks, koks buvo ir ne
priklausomybės laikais, t. y. 
20%. Žuvusiųjų 50.000 kraujo 
auka šiandien mus įpareigoja 
gyventi ir dirbti, vykdant jų 
paliktą testamentą: vienin
gai siekti Lietuvos nepriklau-

sveikina 
lietuviško
žodžio ir dvasios

JK/ZAZŠZZU f
ir viltingų NAUJU |

K

& nauju metų
linkime giminėms, draugams

ir pažįstamiems —
$ Lydija, Edmundas, Virginija ir Stasys Vaštokai,
įjį Mississauga. Ontario

SS 
■Ss- 

ir sėkmingų g
naujų metų £
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki — Jįį 

48>
šaukė: ‘Nyet, nyet, soviet’. Kal- Vienas transparantas pažymi somybės atstatymo!

Kanados lietuvių rūpesčiai
£ ED. KONDRATAS g

naujaisiais metais —

Algis, Viltė Valiuliai, 
dukrelės Daina, Aurelia ir Pauliukas

Mielus gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikiname su

šv. Kalėdomis 
ir linkime laimės, 
sveikatos bei sėkmės

naujais metais —

Prima, Bronius Sapliai ir šeima vk

VACLOVAS ir JULIJA SKREBUTĖNAI

BEI PILNŲ 
SĖKMĖS IR 
SVEIKATOS

(Atkelta iš 18-to psl.) 
niame gyvenime” susilaukė 
atidaus klausytojų dėmesio. 
Referentai buvo — Rasa Mažei
kaitė, Vytas Čuplinskas, Dai
va Piečaitytė ir Česlovas 
Senkevičius. Jų pasisakymai 
bei tarybos ir svečių disku
sijos buvo turiningi ir įvairūs. 
Apie svarstybas bus plačiau 
‘^Jaunimo žiburiuose’!.'

Diskusijos
Po visų pranešimų prieita 

prie diskusijų dėl valdybos 
pranešimų. Dėl laiko stokos 
prezidiumas griežtai ribojo 
pasisakymus. Vienas aktua
liausių rūpesčių buvo Desche
nes komisijos pranešimas, 
kurio paskelbimui, kaip KLB 
pirmininkas užtikrino, yra 
rimtai ruošiamasi.

Pirmininkaujant K. Dubaus
kui, apylinkių pirmininkai 
arba jų atstovai turėjo progą 
papildyti savo veiklos prane
šimus, kurių dauguma buvo 
pateikti iš anksto. Buvo ma
tyti iš pranešimų, kad mažes
nėse kolonijose, kur nėra jau
nimo, veikla šlubuoja, tačiau 
visur stengiamasi rengti Va
sario 16, Motinos dienos ir ki
tus minėjimus. Gausesnėse 
apylinkėse minimi sibiriniai 
trėmimai ir kiti lietuviams 
svarbūs įvykiai. 1986 m. daug 
kur prisidėta 'prie pasiruoši
mo “Juodojo kaspino” dienai. 
Kai kuriose kolonijose 
megzti ryšiai su kitais 
tiečiais bei vietiniais 
džios atstovais, siekiant 
stiprinti lietuvių veiklą.

Iš diskusijų dėl apylinkių 
pranešimų išplaukė įvairūs 
klausimai, 
džiami 
ryšium 
žiemos 
tuviai 
kultūrinėje programoje, ta
čiau taryba nepriėjo išvados, 
ar derėtų dalyvauti politinia
me proteste prieš rengėjų ne
pripažinimą Lietuvos sporti
ninkų olimpiadose.

Likus pusvalandžiui prieš 
vakarienę, taryba svarstė dar 
du punktus. Pirmutinis ir val
dybai esminis dėl sklandesnio 
darbų įgyvendinimo, tai ne- 
delstinas samdymas raštinės 
administratoriaus. Sprendi
mas jau pereitos sesijos pa
tvirtintas, bet finansinės są
lygos dar neleidę tai įvykdyti. 
Pasidalinus įvairiomis idėjo
mis, suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė, kad dr. A. Pacevičius 
vieno mėnesio laikotarpyje už
tikrins raštinės tarnautojo 
pasamdymą, sudarydamas ati
tinkamas finansines sąlygas, 
— t. y. kreipsis į mūsų finan
sines institucijas ir t.t. Tokį 
ėjimą seniai padarę estai, ir 
tai labai jų veiklai daug pa
deda.

Inž. VYTAUTAS KAMANTAS, 
PLB pirmininkas, padaręs išsamų 
pranešimą Kanados Lietuvių Bend
ruomenės tarybos suvažiavime To- 
ronte-Mississaugoje 1986 m. gruo
džio 6 d. apie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos atliktus 
darbus

už- 
bal- 
val-
su-

1987
metu

visiems savo 
giminėms, 
draugams, 
bendra
darbiams bei 
pažįstamiems 
linki —

ne visi išspren- 
vietoje. Pavyzdžiui, 

su Kalgary rengiama 
sporto olimpiada lie- 
pakviesti pasirodyti 

programoje,

bertas Stepaitis, Joana Kurai- 
tė-Lasienė, Juozas Krištolai
tis, Rasa Lukoševičiūtė-Ku- 
rienė ir dr. Marija Arštikai- 
tytė-Uleckienė. Taryba sąrašą 
vienbalsiai priėmė. Revizijos 
komisija sudaryta iš Londono 
atstovų: R. Vilembrektas, E. 
Gocentas ir A. Petrašiūnas. 
Garbės teismas pasilieka 
Montrealyjė su sekančiais na
riais: Romas Išganaitis (pir
mininkas), dr. Vytautas Pavi- 
lanis, Vincas Kačergius, Juo
zas Lukoševičius, Janina Vie- 
nožinskaitė-Adomonienė.

Nutarimai
Sekantis darbotvarkės punk

tas užėmė beveik dvi valandas. 
Rezoliucijų komisijos pirm, 
dr. Petrui Lukoševičiui patei
kiant siūlomus nutarimus, kilo 
visokeriopi klausimai, kuriuos 
taryba gvildeno. Vienas iš keb
lesnių klausimų lietė Kanados 
lietuvių dienas — ar rengti pa
vasarį, kai meniniams viene
tams lengviau pasiruošti, ar 
rudenį, kai studentams-daly- 
viams būna daugiau laiko re
peticijoms, ar jungti KLD su 
didžiaisiais tais metais įvyks
tančiais parengimais, pvz. Lie
tuvos krikšto paminėjimu 1987 
m., ir 1988 m. tautinių šokių 
šventė ir kt.? Daugelis spren
dimų palikta valdybos nuožiū
rai.

Įvairias veikėjų bei vieto
vių nuomones išprovokavo pa
siūlymai dėl kitų KLB rūpes
čių, pvz. PLB seimas, tautinių 
šokių šventė, PLJK Australi
joje. Deschenes komisijos iš
vados. XIH-sios KLB krašto 
tarybos pirmosios sesijos nu
tarimai bus paskelbti atskirai.

Tarybos ilgamečiams na
riams pasigėrėjus jaunesnių
jų įstojimu į jų gretas, pre
zidiumo pirmininkas padėkojo 
visiems už darbą bei dėmesį, 
suvažiavimo šeimininkams už 
ruošą bei patalpas ir rezoliu
cijų pirmininkui dr. P. Luko
ševičiui su jų nariais už 
nuoširdžiai atliktas svarbias 
pareigas. Sesija baigta Tau
tos himnu. RSJ

ir naujų 1987 metų
srf proga sveikiname gimines, 

draugus, pažįstamus ir
M linkime Dievo palaimos bei 

tyro džiaugsmo —

Montreal, P.Q. Irena ir Petras Lukoševičiai

$

draugams ir pažįstamiems linkime džiugių

šv. Kalėdų ir sėkmingų J987
Antrasis klausimas atėjo 

iš Vakarų Kanados, kurios vei
kėjai pareiškę norą sudaryti 
Vakarų Kanados apygardą. 
Toks subūrimas jėgų paleng
vintų atstovų siuntimą į suva
žiavimus, aukų rinkimą bei 
kreipimąsi į valdžią. Vien
balsiai nutarta, kad Vakarai 
gali veikti tokioje struktū
roje be statuto pakeitimų ar 
atskiros rezoliucijos.

Posėdis užbaigtas 5 v.p.p. 
Dauguma dalyvių pasiliko vaka
rieniauti prieš vykstant į 
Australijos “Svajonių” kon
certą Toronto lietuvių namuo- 
se Baigminis posėdis

Sekmadienį, gruodžio 7, po 
10.15 v. r. pamaldų Prisikėli
mo parapijos šventovėje, tary
bos nariai susirinko Toronto 
Lietuvių namų Gedimino me
nėje. Dvyliktą valandą prezi
diumo pirm. dr. V. Kvedaras 
pradėjo trečią sesijos dalį, 
pakviesdamas dr. Česlovą Ku
rą, nominacijų komisijos pir
mininką, padaryti pranešimą. 
Paskelbtas naujos valdybos kan
didatų sąrašas: Algis Pacevi
čius, Vytautas Bireta, Her-

$
Malonių

g Kalėdų švenčių
w ir sveikatos pilnų naujų

I 1987metų
visiems klubo nariams ir
“Vilnius Manor” gyventojams

w nuoširdžiai linki

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

j? pažįstamus
t sveikiname
1 su

«šv. Kalėdomis
? ir linkime

# sėkmingų
t naujų metų —

'A
•v

*•
<

naujų metų -

Alma, Jonas
' Jurėnai

ir šeima

Petras ir Liuda Jurėnai 
su šeima

įveikimu

visus bičiulius,

n

draugus bei pažįstamus, 

gyvenančius Toronte ir kitur, 

• M KNUĖ)DVbei I
Naujų Metų
proga _

Jonas Maniuška
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LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai 
linkime 
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga-

Sveikiname
visus

lietuvius su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

Renkame slaptu balsavimu atstovus į Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybų Hamiltone Iš kairės- bal
suotoja R. PAKALNIŠKIENĖ, rinkiminės komisijos sekr. St. DALIUS, pirm. K. MILERIS nariai — I BAIORAI- 
TIS, P. KANOPA, J. GEDRIS ’ Nuotr. j. Mi,ten|o

^OiaiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOi0iOiamiOiOiOiOiO^

Tyliai atkeliavo, tyliai išvažiavo
Dr. Antanas Vyšniauskas, pagarsėjęs savo moksliniais bei praktiniais darbais Kalgario mieste, 

su savo šeima persikėlė į Ameriką

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 
"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonas 532-8723, 
532-1149

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga spaustuvė 

TIME PRESS
sav. V. A. J. B. Danaičiai

82 QUEEN ELIZABETH BLVD.
Tel. 252-4659

Savo mieluosius klientus ir draugus

NAI^JŲ 1987 MĘTtr
proga sveikinu, linkėdamas sėkmės

JONAS V. MARGIS, Phm
"MARGIS DRUGS"

S0

408 Roncesvallcs Avė., kampas Howard Park Ave.
Telefonas 535-1944, Toronto, Ontario

vaikiname

KĘSTUTIS DUBAUSKAS

Antanas ir Julė Vyšniauskai, 
praleidę vienuolika metų Kalga
rio mieste, Albertoje, 1986 m. spa
lio mėnesį išvyko į Ameriką — 
Houston, Texas. Čia Antanas rū
pinsis savo bendrovės praplėtimu. 
Specialybė: kompiuterizuotas aly
vos bei natūralių dujų energijų 
panaudojimas prekybiniams cent
rams.

Antanas atvyko j Kalgarj kaip 
studentas, bet paliko jį kaip moks
lininkas ir savo bendrovės va
dovas.

Gyvendami Kalgaryje, Antanas 
ir Julė buvo įsijungę į Kalgario 
lietuvių veiklą. Julė buvo viena 
tų, kuri būdama lietuvaitė, su pa
galba Aidos Birutos, Elvyros Krau- 
sienės, išlaikė Kalgario lietuvių 
tautinių šokėjų grupę apie septy
nerius metus. Esu tikras, kad jų 
mokiniai ateityje gali tapti ge
rais mokytojais. Julė buvo Kalga
rio lietuvių šeštadieninės mokyk
los sekretorė bei finansinių rei
kalų vedėja. Ji taip pat buvo ko- 
autorė su Elvyra Krausiene ir Al
dona Condon (Dubauskaite) kny
gos “Lithuanians Cook in Calgary”. 
Julė buvo taip pat veikli KLB Kal
gario apylinkės valdyboje kaip 
sekretorė, ryšininkė su kitatau
čiais, virėja, "Kalgario Lietuvių 
žinios” redakcijos darbuotoja. 
Sudėti ir išleisti per vieną vaka
rą per 160 kopijų tai nelengvas 
darbas.

Antanas irgi laikas nuo laiko 
įsijungdavo į Bendruomenės veik
lą, padėdamas organizuoti jauni
mo stovyklas, atgabenant iš kitur 
tautinių šokių grupes. Dabar, no
rėdamas išplėsti savo bendrovę, 
perdavė apylinkės pirmininko pa
reigas Romui Kuzmickui ir KLB 
krašto tarybos nariui Kęstučiui 
Dubauskui.

Antanas su Jule visada kreipia 
didelį dėmesį į kultūrinę lietuvių 
veiklą, nes jie patys užaugo veik
liose lietuviškose parapijose. Julė 
yra p.p. Čegių duktė, gimusi Onta
rio Londone. Ten ji lankė šeštadie
ninę mokyklą, kurioje susidomėjo 
tautiniais šokiais ir įstojo ten į 
“Baltijos” šokėjų grupę. Antanas 
yra sūnus Bruno Vyšniauskų, gi
męs Winnipege, bet užaugo Delhi- 
Tillsonburgo apylinkėje. Pasak 
jo, ši lietuvių apylinkė, kuri dau
giausia susidarė iš tabako augin
tojų, turėjo gerų vadovų, kurie 
jam įkvėpė lietuviškumą ir atsako
mybę tautai. Gyvendamas Delhi, 
jis lankė lietuvių mokyklą. Baigęs 
gimnaziją, Antanas įstojo į Vaka
rų Ontario un-tą Londone studi
juoti chemijos inžinerijos. Ten 
įsijungė į “Baltijos” tautinių šo
kėjų grupę, kuri tuomet buvo va
dovaujama p.p. Chainauskų. Ši 
grupė Antano gyvenime niekada 
nebus užmiršta. Joje jis rado daug 
draugų-gių, su ja keliavo po Ka

nadą ir kitas pasaulio vietoves, 
bet svarbiausia — čia jis susitiko 
su Jule ir ją vedė.

Baigęs Londono universitetą 
bakalauro ir magistro laipsniu, 
Antanas išvyko į Kalgario uni
versitetą siekti doktorato alyvos 
inžinerijoje. Studijuodamas An
tanas ir keli kiti jo draugai suma
nė įsteigti inžinerijos bendrovę, 
kurią pavadino “HYPROTECH 
Ltd.” Jos tikslas buvo padėti in
žinieriams darant mokslinius ty
rimus universitete. Jų pasiseki
mas šioje srityje buvo toks geras, 
kad jie nutarė visą savo programą 
įdėti kompiuterin. Ši jų sudary
ta sistema alyvos ir natūralių du
jų srityje tapo labai pageidauja
ma šioje srityje dirbančių inži
nierių. Jie šią kompiuterio sritį 
pavadino “HYSIM”.

Antanas sėkmingai baigęs sa
vo studijas daktaro laipsniu 1980 
m., tapo dėstytoju Kalgario uni
versitete. Jam dar būnant univer
siteto dėstytoju, jų sudaryta kom
piuterio programa pasidarė tokia 
populiari Kanadoje, kad ja pra
dėjo naudotis šios bendrovės — 
“Esso”, “Shell”, “Texaco”, “BP”, 
“Dome”, “Petro Canada” ir t.t. Dėl 
to Antanas 1983 m. buvo privers
tas atsisakyti nuo kasdieninio 
dėstymo universitete ir įsijungti 
į savo bendrovėsjdėtimąsi.

Rūpindamasis savo bendrove, 
Antanas vis dar skaitydavo pa
skaitas vasaros metu Kalgario 
universitete, Anglijos Londono 
un-te ir kitose pasaulio vietovėse. 
Jo bendrovė pasaulyje pripažin
ta kaip viena geriausių toje sri
tyje. Antanas Vyšniauskas yra pa
rašęs per 30 mokslinių straipsnių 
ir yra koautorius daugelio šios 
srities leidinių.

Ši jauna, studentų lėšomis su
daryta bendrovė Kalgaryje tapo 
viena iš didžiausių ne tik Kana
doje, bet ir visame pasaulyje. 
“HYSIM” dabar aptarnauja su sa
vo agentūromis Europą, P. Ameri
ką, Australiją ir Pacifico salas. 
Jų sudaryta sistema veikia kiek
viename krašte, kur kompiuteri
nė sritis yra pritaikyta toje srityje.

Vienuolika metų! Man atrodo, 
kad visa tai įvyko per 11 mėnesių. 
Jiedu išvyko, bet tikimės — kada 
nors sugrįš. Kalgariečiai niekad 
neužmirš jų darbų. Jie daug davė 
lietuviškajam mūsų gyvenimui. 
Net ir jų dukrelė Julytė su sūnumi 
Gediminu yra paragavę Kalgario 
šeštadieninės mokyklos, kuri da
bar yra globojama p. Šlekių re
zidencijoje. Linkime jums ge
riausios sėkmės naujoje vietoje!

Metinė "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - oro paštu 70 dolerių 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTos ir radijo žinios 
nesulaikomai skleidžia informacijas įvairiuose kraštuose apie 
Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas centas artina 
Lietuvai laisvės aušrą. Aukas ar palikimus siųskime:

Tautos fondo Toronto apylinkės atstovybė 
(Lithuanian National Foundation Ine.) 
53 Armadale Ave., Toronto, Ont. M6S 3W9

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave.,

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $............................

Pavardė, vardas .........................................................................

Adresas ......................................................................................

V. Bačėnas

švenčių ir
Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais —

All Seasons Travel Agency
1551 Bloor St. W-, Toronto, Ont. 
Telefonas 533-3531

lugių švenčių ir

turtingų naujų metų

linki visiems lietuviams

O’-

MASKEL INSURANCE 
BROKERS LTD.
(BALYS MASKELIŪNAS) 
Telefonas 251-4864- 
2405 Lakeshore Blvd. West, 
suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C5

Visiems 
lietuviams 

ir jų 
šeimoms

linksmų SVKALEDU
ir laimingų

proga ir linkime 

laimingų bei 

sėkmingų 

"JJlctu!Jlaujug
Carlton Inn Hotel

30 Carlton St. (Vonge & College/Carlton), 
Toronto, Ont. M5B 2E9

Tel. 977-6655
' Jonas Vaškas,

generalinis reikalų vedėjas S w.vi ac/xis

Sveikinu
mielus savo gimines, draugus ir 

pažįstamus, linkėdamas daug 

laimės bei sveikatos

atžymėtų maloniomis kelionėmis, 
linki “A udra T ra vol ’’darbuotojos - 

Audronė ir Jūratė bei kiti

šventėse ir laimingų 
bei sėkmingų

Džiugių

aimingų

linkime visiems lietuviams —

Windsor, Ontario Antanas Krakauskas įj

3 TURNER & PORTER A
»' Laidotuvių Namai

436 Roncesvalles Avė., ;W
Toronto, Ont., %’

•g Tel. 533-7954 :»
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ft
&g- šventų Kalėdų

ir laimingų bei pilnų

u Qeros nu°ta'k°s

g naujų metų
linki visiems giminėms,v draugams bei pacientams —

dr. Gina J. Ginčauskaitė,
jį optometristė

> velkiname visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų

■ -fe

so i Kazys ir Adelė Ivanauskai

*
$

Švenčių proga 
sveikiname 
mūsų draugus ir pažįstamus, 
linkėdami daug džiaugsmo 
ir laimės per 

šv. Kalėdas 
ir ateinančius naujus metus.

I MNWI[»• švenčių ir laimingų naujų metų
visiems linki — Toronto Maironio mokykla

Po Sibiro tremties palaidota Kanadoje
A.u. Ona Teišerskienė, aštuoniolika metų kentėjusi Sibire, rado kelius Kanadon, kurioje baigė savo kelionę

Mielus savo draugus 
m ir pažįstamus sveikinu su 

$ šv. Kalėdomis, 
linkėdamas daug laimės 

$ naujaisiais $į 
įj. 1987-taisiais jS 

& metais - 
£4 Ignas Urbonas C

Toronto, Ont.

Petras, Jane ir Penata Pakalkos \

MlUMUfl

$

šventų Kalėdų ir j
Naujų metų

proga gimines, draugus ir j 
pažįstamus — •'

Adelė, Danutė ir •' 
Raimundas Stulgiai

gimines, draugus, 
pažįstamus su V 

Sv. Kalėdomis
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Augustinas ir Irena Navickai

&

Sveikiname su 
šv. Kalėdomis fe 
. KT . . i ■ fe 
ir Naujais metais > 
savo mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus, 
linkėdami sveikatos bei 
sėkmės — -vk

Lilė ir Vladas Nakrošiai

L. Česėkienė vft

ir laimingų
naujų metų |

visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems linki —

Julija, Jonas Namaičiai ir šeima 
Ona, Algimantas Dziemioniai ir šeima

LINKSMŲ |

ir laimingų naujųjų g
1987 metų 

giminėms, draugams 
ir pažįstamiems

linki - ;
Jūra, į 

Darius, 1 
Dalia ir į 
Rimas •' 

Sondos .

ONA GA1LIŪNAITĖ
Laikas vis bėga pirmyn, o gyve

nimas, bėgdamas kartu, nuolat 
kinta. Keičiasi ir žmonės. Nepa
stebimai vieną kartą pakeičia ki
ta. Šiais 1986 metais nemažas skai
čius tėvynainiu iškeliavo amžiny
bėn, ją tarpe ir a. a. Ona Teišers- 
kienė-Budreckytė rugsėjo 1 d. Jo
sios širdis, tarnavusi 73 metus, 
pavargo. Nenuostabu. Jai teko pa
tirti daug vargo ir skausmo.

Mūsų tautą ištikusios nelaimės 
skaudžiai palietė velionę. Pirma
sis jos vyras Kalvaitis dirbo Klai
pėdos policijoje. Naciams uži
mant Klaipėdos kraštą, teko iš 
ten pasitraukti. Netrukus Sov. 
Sąjungos kariuomenė užėmė Lie
tuvą. Kalvaitis buvo atleistas iš 
tarnybos Šiauliuose ir negalėjo 
gauti darbo. Tada jie įsikūrė ma
žame ūkelyje Žemaitijoje. Ten 
jie ramiai triūsė ir augino vai
kus. Nelauktai 1941 m. birželio 
14 d. ankstyvą rytą atbildėjo sunk
vežimis su palyda, pakrovė šeimą 
į sunkvežimį ir išvežė į nežinią. 
Mažeikių geležinkelio stotyje at
skyrė vyrus nuo šeimų. Ona liko 
viena su dviem mažais vaikais. 
Taip prasidėjo 18-kos metų var
gas. Vėliau sužinojo, kad jos vy
ras mirė ar buvo nukankintas vie
noje Sibiro stovyklų.

Po ilgos ir vargingos kelionės 
moterys su vaikais atsidūrė Sibi
re. Joms davė atskirą pastatą ato
kiau nuo kolchozo. Moterys buvo 
paskirtos miško darbams. Neįpras
tas darbas ir atšipę darbo įran
kiai sunkino jų būklę. Neiškir- 
tus nustatytos normos, buvo ma
žinamas maisto davinys. O rūpes
čių buvo daug — mažieji palieka
mi vyresnių vaikų globoje, tinka
mo maisto ir vaistų stoka, blakės, 
kratos ir t.t. Kai kurios motinos 
mėgino vaikus maitinti savo krau
ju prasidurdamos kraujagysles. 
Tatai nepadėjo. Motinos nusilpo, 
vaikai pradėjo vis daugiau sirgti 
ir mirti. Velionė palaidojo savuo
sius. Sovhozo ligoninėje mirė vie
nas po kito sūnelis pusantrų ir 
dukrelė pustrečių metukų. Motina 
neteko noro gyventi. Ji negrįžo į 
darbą, bet per dienas ir naktis 
savo skausmu nešina klajojo kal
nelių ir miškų atšlaitėmis. Nak
timis jos sielvartui pritardavo 
vilkų staugimas. Galop likimo 
draugėms pavyko ją įkalbėti grįž
ti bendro vargo vargti.

Sekančiais metais moteris ir 
daug kitų tremtinių iš. Sibiro sto
vyklų sovietai išvežė Lėnos upe 
į šiaurę. Vieną būrį jų išlaipino 
netoli Lėnos upės žiočių negy
venamoje saloje. Jie visi buvo 
įpareigoti dirbti žuvų trestui, gau: 
dyti žuvis ir atlikti su žvejyba su- 
.< ietus darbus. Bet visų pirma rei
kėjo patiems pasistatyti pastogę 
žiemai ir paruošti guolius. Dirbo 
visi vyrai ir moterys. Jau pirmą žie
mą didelė dalis tremtinių, neatlai
kę vargo ir šalčio, mirė. Atlaikė 
tik stiprios dvasios ir tvirtos va
los pasiryžėliai. Ten Ona sutiko 

Stasį Teišerskį. Vėliau jiedu su
kūrė šeimą ir dar šiaurėje būdami 
susilaukė dukrelės Laimutės, kuri 
tapo jų gyvenimo džiaugsmu.

Jų nepalaužė tremties gyveni
mo sunkumai. Iš 18-kos metų trem
ties paskutinius šešerius metus 
buvo leista gyventi Jakutske. Ten 
Stasys dirbo prie statybos.

Vargais negalais gavo leidimą 
grįžti į Lietuvą. Bet sibiriokams 
ir čia buvo sunku kurtis. Anuo
met net giminės bijojo padėti. 
Laimei juos atsivijo leidimas vyk
ti į Lenkiją. Leidimą parūpino 
Teišerskio brolis, gyvenantis 
Lenkijoje. Vėliau iš ten jų šeimą 
iškvietė į Kanadą Onos Teišers- 
kienės brolis Kazys Budreckis ir 
padėjo jiems įsikurti Toronte. 
Laisvėje nesunku buvo prisitai
kyti prie geresnių sąlygų ir čia 
pritapti, juoba, kad linkstant į 
senatvę, jų dienas skaidrino duk
ra Laimutė ir jos šeima.

Keliais sakiniais neįmanoma pa
pasakoti ilgo tremties gyvenimo,

ypač Sibire, ir žmonių sugebėji
mo nugalėti sunkumus. Velionė 
yra palikusi atsiminimų pluoštą. 
Juos ji rašė apsigyvenusi Toronte, 
kol jie dar nebuvo išblėsę. Pora 
asmenų mėgino juos tvarkyti, de
ja, abu pirma jos iškeliavo amži
nybėn.

1986 m. rugsėjo 5 d. a.a. Ona Tei

šerskienė buvo iš Prisikėlimo pa 
rapijos šventovės palydėta į Šv, 
Jono kapines Mississaugoje ir pa
laidota šalia savo vyro Stasio Tei 
šerskio. Tebūnie jai lengva sve 
tingoji Kanados žemė. Liudo Do 
vydėno žodžiais tariant: “Motinė 
le tu žeme, tu žolelę keli, tu šak
nelę glaudi. Ir visiems tu lygi”.

M si

Mon ogra f jį a 
‘JTELESFORAS VįLJUSį 
švenčių proga iki 1987 metų sausio 15 dienos 
parduodama papiginta kaina ($35). Kreiptis 
tel. 767-3040 Toronte.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

ffTEVIŠKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 psl., naujįem skaitytojam 

tik $18.00 metams (JAV-se amerikietiškais), 

reguliari metinė prenumerata - $22.00, 
rėmėjo - $25.00, garbės - $30.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė...........................................................................

Adresas ..........................................................................................

Siunčiu prenumeratą............... dol., auką................dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

i i a
iš*Sveikiname »

su
į šv. Kalėdomis |
) visus gimines, draugus

ir pacientus, linkėdami fe
)įĮ linksmų bei sėkmingų fe

3 naujų metų —
J ~ Dr. J. E. Birgiolas ir šeima L

| linksmų š\ž

| Kalėdų ir
laimingų bei sėkmingų naujų metų — -įį£ 

Irena, Leonas, Andrius, Aras Baziliauskai fe 

i •»

S su
šv. Kalėdomis,

n - linkėdama visiems gerosjįj mineucuna visiku is ye

nuotaikos, sveikatos
vvj he>i nztniiirM bei sėkmės naujuose 

metuose —
Marija Mickevičienė,

Vienna, Ont.

Su šv. Kalėdomis
S4 ir Nauja is Meta is

.sve ik in ame

gimines, draugus ir

pažįstamus, linkėdami laimės, džiaugsmo ir 
s\ cikutos Monika Vaškevičienė,

sūnus Juozas ir marti Nijolė



Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

999 College 
M6H 1A8

St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
e 532-3414

AKTYVAI virš 32milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: MOKA UZ:

Pirmadieniais 9.30-3.30 90-179 d. termin. ind. ............... 63/4%

Antradieniais 9.30-3.30 180-364 d. termin. ind. ............... 7'/4%
term, indėlius 1 metų . ............... 73/4%

Trečiadieniais 9.30-3.30 term, indėlius 2 metų .. ............... 73/4%
Ketvirtadieniais 9.30-8 term, indėlius 3 metų .. ............... 73/4%
Penktadieniais 9.30-8 GIC - 1 metų............... ............... 8’/4%

Šeštadieniais 9 -1 RRSP ir RRIF pensijos ..............  73/4%

Sekmadieniais 9-12 30 spec. taup. s-tą........... ............... 6’/2%
taupomąją s-tą ........... ............... 6 %
kasd. taupymo s-tą .... ............... 6 %

ANAPILYJE skyrius depozitų-čekių s-tą .... ............... 5'/2%
veikia sekmadieniais DUODA PASKOLAS:
9.30 v.r.-1 v.p.p. asmenines nuo .......... ............. 11 %

mortgičius nuo........... 93/4% - 12 %

22 psi. • Tėviškės žiburiai • 1986.XII.16 - Nr.51-52 (1922-23)

Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos proga Vienoje įvyko baltiečių demonstracija, kurioje vyra
vo lietuviai. Iš kairės: adv. JOANA KURAITĖ-LASIENĖ, JAV delegacijos narys JOHN FINNERTY, PLB atstovė 
GINTĖ DAMUŠYTĖ, Latvių Bendruomenės atstovė ANITA BEDELIS (su Lietuvos vėliavėle), JAV delegacijos 
pareigūnė, palaikiusi ryšius su baltiečiais Nuotr. J. V. Danio

Kitataučių spaudos puslapiuose
Lietuviai dirba Sibire, o rusai - Lietuvoje. Kuršių nerija pavojuje. 

Lenkų žurnalas apie lietuvius ir ukrainiečius

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT' RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
-------------------------o-------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERJ)

AP GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

— AJ . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
61/z% už 90 dienų term, indėl.
7 % už 6 mėn. term. Indėlius 
71/z% už 1 m. term, indėlius 
71/2% už 2 m. term, indėlius 
7'/2% už 3 m. term, indėlius 
8’/4% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
73A% už pensijų planą 
6'/z% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas 
6-7 % kasd. palūkanų sąskaita 
51/2% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo ....11 %
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................10 %
2 metų ................... 101/4%
3 metų ..................10'/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 93/4%
(variable rate)

AKTYVAI virš 57 milijonų dolerių

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERGAUTIS, bsc,
mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo 18 King St. E.
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, __ , _
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
★ Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

ZlIletofrCt Simpson's, 176 Yonge St.,
rIlIblulG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

1986 m. rugpjūčio mėn. lai
doje Maskvoje leidžiamas mė
nesinis žurnalas “Voprosy 
Istorii” (Istorijos klausimai) 
išspausdino K. J. Strumskio 
straipsnį: “Lietuva — didžio
sioms krašto statyboms”.

Lietuviai Sov. Sąjungoje
Straipsnio autorius rašo, kad 

1968-1985 m. laikotarpyje iš 
Lietuvos, pagal valstybinio 
darbo komiteto (Goskomtrud) 
kelialapius, išvyko į įvairias 
Sovietų Sąjungos vietoves 
dirbti apie 12.000 asmenų. Jie 
dirbo Sibire, Tolimuosiuose 
Rytuose, BAMo (Baikalo-Amū- 
ro magistralės) zonoje ir fe
deracinės Rusijos respublikos 
šiaurėje. Darbo sąlygos buvo 
sunkios: statant BAMą Buria- 
tijos autonominėje srityje tem
peratūra nukrisdavo iki -50°C. 
Statytojai turėjo gyventi “Lit- 
bamstroi” geležinkelio vago
nuose; esant -40°C ir siaučiant 
pūgai, reikėjo taisyti pertrauk
tą elektros kabelį.

Nors Lietuvoje trūksta butų 
ir iki 2000 metų, pagal Rasei
nių atstovą aukščiausiame so
viete V.V. Sakalauską, jų ne
bus, Lietuvos statybininkai 
Kogalyme (Sibire) pastatė mik
rorajoną, turintį 1365 butus 
(66.000 kv metrų). Sovietai 
jiems suplanavo dar dviejų to
kių mikrorajonų statybą.

Tiumenės srityje (Sibire) lie
tuviai tiesia kelius, Smolensko 
— praveda melioraciją; juos 
galima rasti Norilske, Obės 
rajone ir net Kurske statant 
atominę elektrinę, nors pana
šią jėgainę Ignalinos rajone 
stato nelietuviai.

Maža to, sovietai turi Lietu
vai ir daugiau planų. K. J. 
Strumskis rašo: “Artimesnėje 
ir tolimesnėje perspektyvoje 
Sov. Sąjungos kompartijos 27- 
tojo suvažiavimo dokumentuo
se sovietinei Lietuvos respub
likai yra numatyti rimti užda
viniai; jų tarpe — veislinės 
gyvulininkystės bazės praplė
timas, kad galvijai galėtų būti 
tiekiami kitoms respublikoms. 
Mažeikių naftos valyklos ir Kė
dainių cheminio fabriko gami
niai taip pat bus pristatomi ki
tom respublikom. Reikalau
jama rimtų Lietuvos darbinin
kų pastangų, kad geležinkelio 
keltas tarp Sov. Sąjungos ir 
Vokietijos demokratinės res
publikos būtų paleistas į dar
bą”.

Geležinkelio keltas
1986 m. spalio pradžioje ge

ležinkelio keltas tarp Rytų Vo
kietijos, Ruegeno salos ir Klai
pėdos buvo paleistas į darbą. 
Keltas talpina 100 vagonų. Iki 
1990 m. yra suplanuota pastaty
ti šeši tokie keltai.

Patogiausias susisiekimas 
geležinkeliu tarp Sov. Sąjun
gos ir Rytų Vokietijos yra sau
suma, per Lenkiją. Šis kelias 
dėl galimų streikų bei suiru
čių Lenkijoje gali būti sovie
tams nesaugus. Aplenkdami 
ne visada paklusnią Rumuni
ją, panašų keltą sovietai pa
statė tarp Bulgarijos ir Krymo.

Rašytojų laiškas
Maskvos “Literaturnaja Ga- 

zeta” 1986 m. lapkričio 5 d. lai
doje buvo paskelbtas Lietuvos 
ir Rusijos rašytojų bei meni
ninkų atviras laiškas: “Kuršių 
nerija pavojuje”. Šio laiško 
variantas buvo išspausdintas 
“Literatūros ir meno” lapkri
čio 15 d. laidoje. Laiške rašo
ma: “Kodėl mes taip smulkme
niškai kalbame apie Nerijos 
gamtines vertybes ir lengvu
mą jas pažeisti? O štai kodėl.. . 
Kuršių nerijos šelfe buvo su
rastas nedidelis naftos telki
nys, kuris ateityje turės būti 
eksploatuojamas. Šio šelfo 
akvatorijoje jau dabar numa

tytos pastatyti keturios pasto
viai veikiančios platformos, 
kurios gręš jūros dugną ir pas
kui pompuos naftos produktus 
į krantą. (...) Kaip žinoma, 
avariniai naftos išsiliejimai į 
jūrą visada pridaro labai di
delių nuostolių aplinkai. (.. .) 
Nepaisant visų tų perspėjimų, 
Kuršių nerijos šelfe jau pra
dėta statyti pirmoji platfor
ma”.

Kadangi Kuršių nerijos pie
tinė dalis priklauso federa
cinei Rusijos respublikai, Ka
liningrado (Karaliaučiaus) sri
čiai, šį laišką pasirašė ir keli 
rusų rašytojai.

Kalinamos moterys
Paryžiaus savaitraštis “Rus- 

kaja Mysl” 1986 m. lapkričio 14 
d. laidoje rašo, kad J. Bie
liauskienė iš Mordovijos konc- 
lagerio politiniams kaliniams, 
moterų skyriaus, buvo perkel
ta į Lietuvos KGB kalėjimą tar
dymui. Konclageryje liko Edi
ta Arbutienė, kuriai kalėjimo 
bausmės laikas baigiasi 1986 
m. gruodžio mėnesį.

Redaktoriaus pareiškimas
Toronto lenkų laikraštis 

“Związkowiec” 1986 m. lapkri
čio 20 d. laidoje išspausdino 
pasikalbėjimą su Paryžiaus 
žurnalo “Kultūra” redaktoriu
mi J. Giedroyc. Į klausimą, ku
ris žurnalo pasisakymas jam 
labiausiai liko atmintyje, re
daktorius atsakė: “Pasisaky
mas mūsų kaimynų ukrainie
čių ir lietuvių klausimu. Ka
ro emigraciją daugiausia su
daro žmonės iš buvusios ry
tinės Lenkijos; atrodė jie at
mes žurnalą “Kultūra” už aiš
kų pareiškimą, kad norint tu
rėti normalius santykius su 
Lietuva ir Ukraina, reikia at
sisakyti Vilniaus ir Lvovo. (...)

Dideliam daugelio asmenų nu
stebimui, mes praradome tik 
15-20 (lenkų) prenumeratorių, 
bet tuo pačiu metu susilaukė
me prenumeratorių ukrainie
čių. Turime jų labai daug, ma
nau, kad kelis šimtus”. Žurna
las “Kultūra” turi 7.000 pre
numeratorių ir išsilaiko be 
aukų.

1986 m. Lenkijos pogrindyje 
išleistoje brošiūroje “Lenkų 
interesų konspektas” E. Skals- 
ki rašo: “Gyvybinis tautos in
teresas yra palikti dabartines 
krašto sienas, nepriklausomai 
nuo to, kas su mumis atsitiks. 
Nenoras ko nors atsižadėti yra 
suprantamas, tačiau neturėtu
me būti suinteresuoti jokiu 
teritoriniu padidėjimu, įskai
tant Lvovą ir Vilnių. Etniniu 
požiūriu dabartinės (Lenkijos) 
sienos yra mums idealios”.

Lenkės skundas
Graudų ponios W. W. iš Due- 

seldorfo (V. Vokietija) laišką 
paskelbė Paryžiaus lenkų žur
nalas “Kultūra” 1986 m. lapkri
čio laidoje. Ji kelis kartus per 
metus lankosi Vilniuje ir sako
si religinius-tautinius santy
kius tame mieste gerai žinanti. 
Ji rašo: “Pvz. Aušros Vartuose 
einant prie klausyklos ir no
rint atlikti išpažintį gimtąja 
kalba, galima išgirsti iš kunigo 
(Kazio Meiliaus) žodžius: ‘Jei
gu nemoki lietuviškai, gali va
žiuoti išpažinties į Varšuvą’. 
Aš pati atsidūriau tokioje ne
malonioje padėtyje. Panašiai 
nemalonų momentą pergyve
nau Aušros Vartų koplyčioje, 
kai po šv. Mišių lenkų kalba 
lenkams kun. K. Meilius, dalin
damas šv. Komuniją, vartojo 
lietuvių kalbą. Tai sukėlė aiš
kiai pastebimą nepasitenkini
mą dalyvaujančių tarpe”. J. B.

Greitas ir tikslcjs patarnavim a s

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAM O NIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7

ATMATŲ IŠVEŽIMO

Toronto miestas

TVARKARAŠTIS

g

g
s

1986 m. gruodžio 25, ketvirtadienis
1986 m. gruodžio 26, penktadienis

1987 m. sausio 1, ketvirtadienis
yra šventadieniai savivaldybės tarnautojams. 

Tomis trimis dienomis atmatos nebus išvežamos.
Reguliarus stambių daiktų ir laikraščių išvežimas bus at
liktas 1986 m. gruodžio 24, trečiadienį, ir 1987 m. sausio 7, 
trečiadienį.
Stambūs daiktai ir laikraščiai nebus išvežami 1986 m. gruo
džio 31, trečiadienį.
Reguliarus ketvirtadienio (sausio 1) atmatų išvežimas bus 
atliktas 1986 m. gruodžio 31, trečiadienį.
Jūsų talka išnešant išvežtinas atmatas atitinkamom dienom 
labai laukiama.

PASTABA. Toronte yra 18 laužo sandėlių metalinėm dė
žutėm ir stikliniam indam. Rugsėjo mėnesį buvo surinkta 
320 tonos laikraščių, 38 tonos stiklinių indų ir 7 tonos meta
linių dėžučių. Tuo reikalu skambinkite telefonu 392-7742.

PRAŠOME NEDĖTI SUDUŽUSIŲ STIKLŲ AR KITOKIŲ 
AŠTRIŲ DAIKTŲ į PLASTIKINIUS ATMATŲ MAIŠUS

g R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.
S Toronto miesto viešųjų darbų
g tvarkytojas

g

a
g
g
į a

s

»

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos 
iki $15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gau
nama piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). 
Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame

TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

proga

sveikinam visus klientus, draugus ir pažįstamus W 
W. GARBENS REAL ESTATE INC-ti 

Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 4Y3.KJ 
Telefonai: 225-5699 arba 489-1543

Namų įkainojimo skyrius Vfe
^HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED?^ 
$.25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3PS 
M Telefonas (Toronto linija) 773-6480
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| ŠKKA.LČDU ir
| AAtlJLi AfAAiį

proga sveikiname visus klientus, 

draugus ir pažįstamus —

4887 dundas st. w»st 
Islington, Ontario M9A 162 
res: 767-0999

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

a

a

232-2322

įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

Vaidotas (Vay) Jonynas 
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. MOSS LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St, Toronto, Ont. M5E 1G7

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ----------------- ------- ------------- —-------- ;-----------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863



Neverkit manęs, 
kai Dievo 

pirštas palies.

Gal mano mirtis 
protus kitaip paveiks 

ir šaltas širdis 
mei/e pripildys.

Kalėdiniai 
sveikinimai

a. a. Stasės 

Viskontienės

prie kurių prisideda ir
Aloyzas Viskontas *į£.

Naujai išrinkta 1986.X.26 Kanados lietuvių žurnalistų sąjungos valdyba. Iš kairės: pirm. JONAS VARANAVI
ČIUS, sekr. STEPONAS VARANKA, vicepirrn. KĘSTUTIS RAUDYS; antroje eilėje — narys LEONAS GIRINIS- 
NORVAIŠA, ryšininkas su apylinkėm KAZYS MILERIS, ižd. STASYS PRAKAPAS Nuotr. A. Gurevičiaus
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Mielus savo klientus, 
draugus bei 
pažįstamus

Kalėdų ir
Naujų Metų

SVEIKINA

psl. 23

WALTER DAUGINIS ir LILIJA PACEVIČIENĖ
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

įvairių draudos bendrovių atstovybė

SEKALJDU 
sveikinimai 
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais

1 987 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams —

LIETUVIU SPAUSTUVĖ 
LITHO-ART LIMITED 
971 College St., Toronto, Ont. 
Tel. 533-4363 $

Dėkojame mieliems savo 
klientams lietuviams už 
dėmesį, sveikiname juos 
šv. Kalėdų proga 
ir linkime gerų 
naujų metų -

ASTRA MEAT PRODUCTS & 
DELICATESSEN

2238 Bloor St. W. Tel. 763-1093
Sav. EDWARD REMBACZ

$

Hamilton, Ontario
VYSKUPO MOTIEJAUS VALAN

ČIAUS lituanistinės mokyklos 
eglutė įvyks gruodžio 21, sekma
dienį, 4 v.p.p., Jaunimo Centro 
salėje. Mokiniai pasirodys su Van
dos Frankienės trijų paveikslų 
vaidinimu “Rūstusis Karalius”. 
Kalėdų senelis atvyks iš Lietuvos 
ir apdovanos visus vaikučius. Vi
si — maži ir dideli maloniai kvie
čiami dalyvauti. Vedėja

A. a. dr. ONOS VALAITIENĖS at 
minimui M. Repečka paaukojo 
Vasario 16 gimnazijai $20.

A. a. TEOFILEI ŠIMULYNIE- 
NEI mirus, reikšdama užuojautų 
seseriai šaulei Stasei ir jos vyrui 
Andriui Petkevičiams, šaulė So
fija Rakštienė paaukojo Tautos 
fondui $25.

GIEDRAIČIO ŽŪKLAUTOJŲ IR 
MEDŽIOTOJŲ klubas intensy
viai ruošiasi metiniam zuikių ba
liui 1987 m. sausio 24 d. Hamiltone. 
Bus įdomi programa, šokiai ir ska
ni žvėrienos vakarienė. Kviečia
me visus į bendrų baliaus džiaugs
mą. Valdyba

PADĖKA
Reiškiu gilią bei nuoširdžią 

padėką savo artimiesiems ir bi
čiuliams už gėles, dovanas, linkė
jimus telefonu bei kortelėmis 
greitai pasveikti, už lankymą man 
staigiai patekus į Šv. Juozapo li
goninę.

Erika Sakavičienė

Windsor, Ontario
A. a. JONO KUNCAIČIO, miru

sio 1986 m. lapkričio 18 d., atmi
nimui aukojo Tautos fondui: $10 — 
dr. Dana ir Stasys Naikauskai, E. 
Pakauskienė; $20 — Kazys Vilkaus- 
kas; $30 — M. R. Walters (Detroit).

Giminių ir Tautos fondo vardu 
nuoširdi padėka aukojusiems.

E. Pakauskienė, 
TF įgaliotinė

Delhi-Tillsonburg, Ont.
A. a, ANASTAZIJAI POCIENEI 

mirus 1986 m. gruodžio 1 d., jos 
atminimui aukojo “Tėviškės žibu
riams”: $40 — K. Pocius; $10 — J. 
Mačiulis, V. Garnelienė, V. Mi- 
ceika, P. Lapienis, A. Budreika. 
Kanados Lietuvių fondui: $60 — K. 
Pocius, Tautos fondui: $20 — G. 
Rugienius; $10 — J. Vitas. Už au
kas nuoširdžiai dėkojame.

Tautos fondo atstovybė 
Tillsonburge

*

"NAUJLĮjų'MŠrCĮ

J
 visiems linki —

LOUIS IR MARGARET TEMPORALE
Canadian Art Memorial Ltd.

Lakeshore Road West
Port Credit, Ont. L5H 1G4W&& Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

St. Catharines, Ont.
BENDROS KŪČIOS bus gruo 

džio 21 d, sekmadienį, 3 v.p.p., 
vienuolyno patalpose. Užsirašyti 
pas parapijos komiteto narius ir 
pas pačią šeimininkę Jadvygą La- 
buckienę. Programos vedėja — 
Stasė Zubrickienė. Maloniai kvie
čiami dalyvauti visi Niagaros pu
siasalio lietuviai, taip pat ir gy
venantieji anoje Niagaros upės 
pusėje bei Buffalo mieste.

APYLINKĖS VALDYBA jau su
daryta: pirmininkas — Adolfas Šė
rikas. Visuotinis susirinkimas 
lapkričio 30 d. valdybą patvirtino.

KOSTAS STANKUS susituokė 
su lietuve, atvykusia iš Lietuvos. 
Linkima jiems gražiausios atei
ties! Kor.

Sault Ste. Marie, ONT.
PAAUKOJO TAUTOS FONDUI: 

$50 — KLB Sault Ste. Marie apy
linkės valdyba, Vyt. Skaržinskas; 
$40 — H. Matijošaitis; $30 — A. 
Skardis, J. Malskis; $20 — J. Meš- 
kys, V. Mockus, J. Puteikis; $15 — 
Vyt. Vainutis; $10 — A. Balčiūnas,
J. G.N. Girdzevičius, J.G.N. Genys, 
V. Goldbergas, Vyt. Kramilius, 
E. Katkevičius, J. Kvaščiauskas, 
A. Motuzas, A. Petronis, J. Skar
dis, J. Skardis, jn., A. Vanagas, L. 
Jakumaitienė; $5 — P. Čypas, B. 
Dabulskis, St. Druskis, M. Duo- 
bienė, J. Gasparienė, R. Gaspa
ras, St. Grigelaitis, Jn. Kvaščiaus
kas, S. Kvaščiauskas, V. Ludovi- 
čius, A. Motiejūnas, O. Okmanie- 
nė, J. Pareigienė, Vyt. Poškus,
K. Slyžys, Pr. Umbrasas, P. Umbra
sas, J. Valas, G. Poderis, V. Žu- 
rauskas, K. Žeraitienė; $2 — U. 
Švilpienė.

Ačiū visiems aukotojams!
O. Žurauskienė,

TF įgaliotinė

Calgary, Alberta
KL DRAUGIJOS valdyba (pirm. 

M. Vanagaitienė) surengė nariams 
Kalėdų sutikimą-vakarą pas T. E. 
Kernus. Vasarą jų sodyboje būna 
narių gegužinės, žiemą jų erdviuo
se namuose pradėti 
parengimai. Draugijos 
koja valdybai ir Kern 
malonų pobūvį. K.

Buffalo, N.Y.
1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 533-1121, namų 822-8480

šventiniai 
nariai dė- 
šeimąi už

Sault Ste. Marie, Ont.
KLB SAULT STE. MARIE apy

linkės valdyba užbaigė savo dve
jų metų kadenciją ir lapkričio 29 
d. visuotiniame susirinkime buvo 
išrinkta nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: pirm. Vytau
tas Kramilius, sekr. Albinas Va
nagas, ižd. Vytautas Skaržinskas, 
narė Antanina Vanagienė. Į revi
zijos komisiją išrinkti: J. Malskis, 
V. Mockus, V. Vainutis. Susirin
kime dalyvavo nemažas skaičius 
tautiečių ir viešnia Ida Raškevi- 
čienė iš Sudburio. Susirinkusieji 
buvo patenkinti, kad dar vis atsi
randa norinčių ir galinčių dirb
ti mūsų bendruomenės darbą, ir 
paskyrė iš kasos $600 lietuviškai 
veiklai. Pradėtas mūsų bendruo
menės veiklos darbas prieš 38 me
tus tęsiamas toliau. Tada, pirma
jame steigiamajame susirinkime, 
kuris įvyko 1948 m. rugpjūčio 22 
d., dalyvavę 26 asmenys išrinko 
valdybon pirmininku a.a. R. Gali
nį, sekr. Vyt. Akelaitį ir ižd. Vyt. 
Skaržinską. Tai buvo pirmoji, ta
da vadinama KLT Sault Ste. Marie 
skyriaus valdyba. Dabar bandyki
me tą mūsų tautiečių susiorgani- 
zavimą padaryti istoriniu. V.V.

DEŠIMT TŪKSTANČIŲ DOLE
RIŲ GIMNAZIJAI. Šie metai yra 
trisdešimt treti, kai Buffalo Lie
tuvių bendruomenės (klubo) sky
riaus nariai pradėjo kuklų žygį 
— įsteigė Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būrelį. Prieškarinės emi- 

■ gracijos lietuviai nespėjo pilnai 
į jį įsijungti ir palengva nuėjo 
į amžinuosius namus, o pokari
nių ateivių skaičius nebuvo gau
sus, tačiau būrelis ištesėjo tris 
dešimtmečius. Auktojų skaičius 
ir pavardės keitėsi, nedaug te
liko iš jo pirmūnų, tačiau jis drą
siai tebežengia ketvirtojo dešimt
mečio keliu. Ir kai saviškių (buf- 
fališkių) narių skaičius dėl natū
raliausių priežasčių mažėja, kai
mynai jų gretas papildo. Gal čia 
padeda strageginė Buffalo vieto
vė, kuri jungia JAV su Kanada. O 
gal nuolatinis būrelio vadovas 
miškininkas Romas Masiulionis, 
pripratęs kariauti su miškų lo
bio brakonieriais, moka prieiti 
ir prie “užsieniečių” — St. Catha
rines ir Wellando apylinkių lie
tuvių piniginių? Beje, pastarai
siais metais bene didžiausią pa
pildą sudarė Ročesterio kolonija, 
kuri ir šiaip visokiomis aukomis 
yra paisžymėjusi. Būrelyje yra 
narių ir iš tolimų JAV Vietovių. 
Bet kas nuostabiausia — tai su
aukotų dolerių suma. Šiemet R. 
Masiulionis pasiuntė vienintelei 
laisvojo pasaulio lietuvių gimna
zijai $799.40 JAV, o iš viso šio bū
relio aukotojų pastangomis gim
nazija paremta $10,295.30.

MA.

Linksmų 
šv. Kalėdų ir 
laimingų 
Naujų metų 
linkiu visiems draugams- ėms

bei pažįstamiems —

5 AMBER DRAPERIES
1 & INTERIORS

sveikina visus draugus,
-e bičiulius ir klientus su

5 šv: Kalėdom bei
naujais metais

O ir linki daug laimės —
žž A. Jankaitienė

2231 Bloor St. W., Toronto, Ont. 5* 
ll-meaugšte

•įš‘ Telefonas 762-3838 Jįjį;

S4 Valteris Drešeris >
S VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA js

Sd Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446
■y/ 3830 BLOOR ST. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

California f
sveikina su

& Ieva Luomonienė

Šv. Kalėdomis ir linki 
laimingų bei džiugių

naujų metų —
Jonas, Robertas ir

Mieliems giminėms,
M- draugams ir pažįstamiems

London, Ontario

M
proga

linkime Dievo palaimos 
ir sveikatos.

Toronto, Ont. Onutė ir Henrikas Adomoniai

SV.KALdDlĮšr S 
* Aatiriuic/j J | 
"NA U JUJU  M£TtĮ/ |

b Klielus gimines,
m draugus ir pažįstamus r?
M s A/e i kinti m g su

b šv. Kalėdomis
į# ir linkime laimės, -į?

sveikatos bei sėkmės t«t'1 $
& naujaisiais metais - r
b Otterville'Ont Vincas Dirsė ir sūnus Tamis

M Crimines, draugus ir 
pažįstamus sveikiname su

sj. šv. Kalėdomis 
m- ir linkime laimingų bei 
® sėkmingų

| NAUJU M£TU-
m Julija ir Edvardas Šileikiai

$

ROTH - STGRĮl,
SAM ROTH

Moteriški apsiaustai, 
eilutės ir lietpalčiai

19 Spadina Avė., 12-tas augštas 
Telefonas 593-0048

Linksmų £
šNKALUDU į
ir laimingų bei 
sėkmingų $

- NAUJU |
M£TU f

visiems linki — S
Smith Monument Co. Ltd., <1

349 Weston Rd., 
Toronto, Ont. 
Tel. 769-0674
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Sveikiname 
m mielus savo draugus 
M bei pažįstamus Kristaus 

gimimo švenčių proga 
w ir linkime geriausios 

sėkmės naujaisiais 
1987 metais

■jį Birutė ir Jonas Lapinskai 
Toronto, Ont.

Šv. Kalėdų 
proga sveikinu

savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdamas 

linksmų švenčių ir
laimingų naujų metų —

Augustinas Pranckevičius X

lįjžia ugsmingų 
Kalėdų švenčių ir 
laimingų naujų 
1987 metų

savo klientams bei visiems 
lietuviams linki —

TO RO N T O
Vasario 16 gimnazijai KLB 

Delhi-Tillsonburg apylinkės 
valdyba surinko $307. Aukojo: 
$20 — V. A. Čuprinskai, J. Jo- 
cas, J. Mačiulis, M. Mickevi
čienė, A. B. Stonkai, D. J. Žio
gai; $15 — P. Pekarskienė; $12
— O. D. Šiurnos; $10 — P. Z. Au- 
gaičiai, V. Dirsė, V. Galeckas, 
J. K. Jauneikos, A. Kairys, V. 
M. Miceikos, K. A. Ratavičiai, 
A. S. Steigvilai, A. J. Vierai- 
čiai, E. Vindašienė, V. E. Vin- 
dašiai, B. V. Vytai; $5 — A. Ale- 
liūnienė, J. Dadurka, E. Joku- 
bilienė, F. L. Gurkliai, A. 
Klemkienė, M. J. Rimkai, B. 
Rudokienė, M. J. Stankaičiai.

KLB švietimo komisija
Etninės spaudos darbuotojai 

yra susibūrę j- organizaciją 
“Canadian Ethnic Journalists’ 
and Writers’ Club”. Joje iš lie
tuvių dalyvauja — J. Karka, K. 
Raudys, G. Urbonas. Pastaruo
ju metu ši organizacija išlei
do knygą “Mosaic in Media”, 
kurioje aprašomi paskirų 
spaudos darbuotojų darbai. 
Tokių eilėje iš lietuvių yra
— J. Karka, K. Raudys, A. Rin- 
kūnas, J. R. Simanavičius. Pa
žymėtina, kad ši organizacija 
veikia nepriklausomai nuo 
žymiai seniau įsteigtos Kana
dos etninės spaudos federaci
jos, kurią sudaro provincijų 
klubai — Br. Kolumbijos, Al
bertos, Manitobos, Montrealio 
ir Toronto. Tai organizacija, 
kurioje dalyvauja laikraščių 
leidėjai, redaktoriai bei jų 
atstovai.

Kingsway National
Tel. 535-2331 arba 537-2869 Stasys Jokūbaitis,

Aleksas, Danutė ir Linda Keršiai

Mieliems draugams 
ir pažįstamiems 

nuoširdžiausi linkėjimai ŠV. Kalėdų 
ir artėjančių Naujųjų metų proga-

Skautų veikla
• Šv. Kalėdų proga sveikinu 

visus skautus-tes, jų tėvelius, rė
mėjus ir visus lietuvius.

• 1987 m. Toronto skautijos 
stovyklavietei Romuva sueina 
25 metai. Visus tunto vienetus ra
ginu ir prašau tai sukakčiai tinka
mai ruoštis ir gausiai stovyklauti. 
Vadovai pasistenkite iš anksto 
gauti atostogas rugpjūčio 1-14 d.d.

• Broliai ir sesės, žengiame 
87-tais LSS veiklos metais, laiky
damiesi geležinio įstato, nežiū
rint ar mus kas mato ar ne; atli
kime savo pareigas kuo geriau
siai, veržkimės į mokslą, kad mu
myse užtektų žinojimo ir šviesos, 
gerbkime, kas yra lietuviška ir 
didžiuokimės savo kalba.

Tuntininkas
• Skautų vyčių Kalantos būre

lis išrinko naują vadą sk.v.v.sl. 
Paulių Sakauską. Buvęs būrelio 
vadas sk.v.v.sl. Gintas Sendžikas 
pasilieka dirbti su sk. vyčiais kan
didatais.

Zfa Angelė ir Bronius Stankaičiai, 
Peterson, JAV

su šventomis Kalėdomis, i 
linkėdami laimingų bei sėkmingų 

naujų metų |. . . . imusų mieliems giminėms, >
draugams ir 
pažįstamiems — į

PADĖKA
Šv. Kalėdų proga ir Naujųjų 

metų išvakarėse tariu nuoširdų 
ačiū visų pirma Prisikėlimo pa
rapijos klebonui Tėvui Augusti
nui, priglaudusiam mane parapi
jos patalpose. Taip pat dėkoju 
visiems lietuviams, parėmusiems 
mane finansiškai tiek Toronte, 
tiek kitose Kanados kolonijose 
— Hamiltone, Sudburyje,- Delhi, 
Londone ir Montrealyje.

Linkiu visiems gerų Naujų metų.
Su pagarba -

V. Povilonis

Katalikų vaikų globos draugi
jos North York įstaigos vedė
jas Kazimieras-Ernestas Man- 
glicas pastaruoju metu dar
buojasi ypač seksualinės vai
kų apsaugos srityje. Jo rūpes
čiu gauta $350,000 pašalpa iš 
“Trillium Foundation” dviem 
programom finansuoti. Viena 
programa skirta 16-18 metų 
mergaičių apsaugai bei mora
linei pagalbai, kita — 13-18 
metų berniukų. Apie K. E. 
Manglico veiklą plačią infor
maciją su jo nuotrauka iš
spausdino “Catholic Child
ren’s Aid Society” 1986 m. 
rudens žiniaraštyje.

Ontario vyriausybė skiria 
specialius žymenis (Outstan
ding Achievement Awards) pa
sižymėjusiems savanoriškoje 
veikloje savo bendruomenėje. 
Kandidatų siūlymo terminas 
pratęstas iki 1987 m. sausio 
15 d. Adresas: Ministry of Ci
tizenship and Culture, 77 
Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M7A 2R9.

Ontario pilietiškumo ir kul
tūros ministerija 1986. XII. 27 
žiniaraštyje pranešė, kad įvai
rių tautinių grupių veiklai pa
skirta $2,392,000. Sąraše sužy
mėtos 78 organizacijos, kaip 
pvz. Canadian Polish Con
gress, Canadian Ukrainian Im
migrant Aid Society, Finnish 
Social Counselling Service. 
Jewish Immigrant Aid Servi
ces of Canada ..., bet nėra 
nė vienos baltiečių organiza
cijos. Adresas prašymams: Mi
nistry of Citizenship and Cul
ture, 77 Bloor St. W., Toron
to, Ont. M7A 2R9. Telefonas 
informacijai: (416) 965-0615.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $30 — Jonas ir Zita 
Didžbaliai; $25 — H. Kairys, Ca
ledonia, Ont., Birutė ir Vytautas 
Biretos; $23 — Marytė ir Bronys 
Stundžios; $20 — Jonas Statke- 
vičius, West Lome, Ont., Erika ir 
Vincas Sakavičiai, Hamilton, Ont., 
Vaclovas Pniauskas ir dukra Ma
rytė, Oshawa, Ont., J. T. Cipariai, 
Rodney, Ont., postas ir Eugenija 
Gapučiai, Bothwell, Ont., Juozas ir 
Marijona Paukščiai, St. Catha
rines, Ont., Nijolė ir Jonas Slin
kai, Juozas ir Monika Rimkai, Vic
toria, Ont, Stasys ir Regina Va- 
lickiai, Bronė Čirūnienė, B. V. Vy
tai ir šeima, Tillsonburg, Ont., 
Zosė Styrienė ir Bronius Urbona
vičius, Dzeja Klibingaitienė; $15 
— Aldona. Vladas ir Leta Vaito- 
niai, S. A. Urbonavičiai, Hamil
ton, Ont., Siūlių šeima, Hamilton, 
Ont., K. A. Gudžiūnai, Ottawa, 
Ont, Antanas ir Stasė Zimnickai 
su šeima, O. ir O. Krygeriai, Oak
ville, Ont. $10 — Anastazija 
Petkevičienė, B. V. Gataveckai ir 
šeima, Birutė Norkienė ir Kris
tina, Viktorija Daugelavičienė, 
Vytautas Montvilas, Kazys ir Alek
sandra Šalčiai, Phelpston, Ont., 
H. P. Juodvalkiai, Oshawa, Ont, 
Pranas Čečys, J. Juodikaitienė, 
Uršulė Paliulytė, Marytė ir Anta
nas Elijošiai. $5 — Vincas Miški
nis.

Ansambliai į Romą
Lietuvių chorai ir tautinių 

šokių ansambliai kviečiami da
lyvauti Lietuvos krikščiony
bės sukakties iškilmėse Ro
moje 1987 m. nuo birželio 25 
ligi liepos 2 d. Norima daly
vausiančius chorus ir tautinių 
šokių ansamblius ar jų dalis 
įjungti į iškilmių Romoje pro
gramą ir ją koordinuoti. Pra
šomi registruotis: chorai — pas 
L. M. sąjungos muzikinės komi
sijos pirmininkę Ritą Kliorie- 
nę, 24985 Pleasant Trail, Rich
mond Hts., CH 44143, USA. Tel. 
216 - 531-6459, o tautinių šokių 
ansambliai — pas Lietuvių tau
tinių šokių instituto pirminin
kę Galiną Gobienę, 6459 Ver
non, Dearborn Hts., MI 48127, 
USA. Tel. 313-563-8260.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1987 m. sausio 1 d. - 
$22 doleriai, (naujam skaitytojui
- $18), rėmėjo prenumerata - $25. 
garbės - $30. Prenumerata JAV-se
— amerikietiškais doleriais.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

GAMINU namuose pagal užsaky
mus vištienos arba anties susuk
tus kepsnius. Skambinti Irenai 
vakarais: tel. 535-3847 Toronte.

PARDUODAMAS 1977-tų metų 
“Ford-Grenada“. Apie 55.000 my
lių. Gerai atrodo ir gerai važiuo
ja. Kaina — $950. Taip pat parduo
du spalvotą televizorių 26” gera
me stovyje. Kaina — $220. Skam
binti tel. 767-6354 Toronte.

NAMŲ VIDAUS dažymas. Skambin
ti tel. 531-2711 Toronte.

MIAMI BEACH, Floridoje, 78 gat
vėje (4 skersgatviai nuo Atlanto) 
išnuomojamas 3 kambarių butas 
2-4 asmenims nuo 1986 m. gruodžio 
23 iki 1987 m. vasario 27 d. Tel. 305- 
864-9196.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 767-9372, 710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.
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Nuoširdžiai dėkoju už manęs 
lankymą ligoninėje ir namuose: 
kun. L. Kemešiui, KLK moterų 
draugijos Delhi skyriui, visiems 
kaimynams, pažįstamiems, drau
gams ir giminėms iš toli ir arti 
ypač tiems, kurie atveždavo mano 
šeimą pas mane. Dėkoju už dova
nas, gėles sveikinimo korteles, 
už visokeriopą pagalbą ir linkė
jimus greitai pasveikti. Dabar 
sveikstu namuose. Visiems linkiu 
sveikatos, linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų metų.

Gediminas Sutkaitis ir šeima

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

v ę^ve^^name

su šventėmis visus artimuosius, 
jį pažįstamus ir tuos, kurie už 
M teisybę nebenori mūsų matyti.

M Šv. Kalėdų ir Naujų metų SSL®.
džiaugsmas bei ramybė telydi visus.

St. Catharines, Ont. * * "
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Ag. A. Panumiai įj

ir Naujų metų
proga sveikiname
savo draugus ir pažįstamus, 
linkėdami daug laimės bei 
džiaugsmo —

Milkintų šeima

Sveikinu
Ua visus savo draugus bei 
t a pažįstamus, gyvenančius 
52 Toronte ir kitur,

S šv. Kalėdų bei 
Naujų metų

M proga-
Eleonora Baltrušaitiei

$

Visus lietuvių vyrų 
ir moterų chorus, 
jų vadovus pasaulyje 
ir Tėvynėje

sveikiname su šv. Kalėdomis ir 
naujaisiais 1987 metais —

$

Montrealio vyrų choras

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
Toronte.

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

Savininkė LINDA MacDONALI) 
357 Jane Street, Toronto, Ontario 
M5S 3Z3. Tel. 766-2367

VALĖ SIMINKEVIČIENĖ prane
ša, kad atgal grįžta į gėlių parda
vimo prekybą. Dėl smulkesnių ži
nių skambinti tel. 767-9372 To
ronte.
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AfA
brangiai sesutei

IZABELEI PRASAUSKIENEI
Lietuvoje mirus,

brolį JUOZĄ ZENKEVIČIŲ su šeima ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame -

Medžiotojų iržūklautojų klubas
"Tauras” nariai

AfA 
KAZIUI STANKUI 

mirus,
žmonai VANDAI, dukrai VIDAI, sūnui KAZIUI ir 
ir jų šeimoms bei giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia-

Buvę Telšių gimnazijos mokslo draugai-ės

AfA 
KOTRYNAI GARBALIAUSKIENEI

mirus Australijoje,

jos sūnų LEONARDĄ GARBALIAUSKĄ su šeima
nuoširdžiai užjaučiame -

Vida ir Vytas Paškai
Ona ir Vytas Senkai

linkime giminėms, 
draugams ir pažįstamiems—

Jonas ir Elena Bukšaičial

KVEIKINAME gimines, draugus 
ir pažįstamus su 

šv. Kalėdomis 
bei Naujais metais, 
linkime daug džiaugsmo, || 
laimės ir sveikatos —

Julija ir Klemensas Liutkai

i

šventinius sveikinimus
bei linkėjimus
mieliems savo draugams

bei pažįstamiems

Kristaus gimimo
šventės ir

Naujų metų proga-
Elena ir Povilas Jutelis


